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Produtos da agricultura familiar começam 
ser inseridos na merenda escolar da rede 

municipal em Barreiras

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer por meio da 
Diretoria de Merenda Escolar, já começou a distribuir nas esco-
las os produtos adquiridos dos agricultores familiares, que par-
ticiparam do chamamento público no mês de agosto. Pequenos 
produtores e cooperativas já estão fornecendo vários tipos de 
alimentos que reforçaram o cardápio da merenda escolar nas 76 
escolas na zona urbana e rural.
E nessa semana, a expectativa com sabor de alimento saudável 
deixou os estudantes das escolas municipais animados com a 
distribuição de tapioca recheada, suco de laranja e rapadura na 
merenda escolar. Preparada com carinho pelas mulheres da Co-
operativa de Mandiocultores de São Desidério- COOMASD nas 
cantinas das escolas, já foram distribuídas mais de 21 mil tapio-
cas em 53 unidades escolares. As escolas da zona rural também 
experimentaram na merenda, o ginete e peta que são biscoitos 
caseiros produzidos com fécula de mandioca.
A secretária de educação Cátia Alencar, disse que as tapiocas re-
cheadas e biscoitos se tornaram uma grande opção no cardápio 
da merenda, além de todos os hortifrúti frescos e grãos produ-
zidos no Vale.
“Investimos nesse cardápio saboroso que privilegia os produtos 
locais e oferece alimentos mais saudáveis, nutritivos e prepara-
dos na hora. Os estudantes elogiam bastante, e se alimentam 
bem, temos frutas, carnes, legumes, rapadura e biscoitos, tudo 
advindo da agricultura familiar. Acreditamos que o consumo de 
alimentos saudáveis leva as crianças ao bom desempenho escolar 
e assegura maior facilidade de assimilação dos conhecimentos, 
além de prevenir uma série de doenças e desequilíbrios futuros, 
como problemas relacionados ao crescimento, colesterol alto e, 
também, obesidade infantil.”, observou a secretária.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, RATIFICAÇÃO 
DO ESTATUTO SOCIAL E RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃ O E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
EXECUTIVA, DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DO CONSELHO FISCAL DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E SERVIDORES 
CIVIS DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA-BAHIA. - CNPJ. Nº 19.970.624/0001-60 

 
Pelo presente Edital, ficam Convocados os Trabalhadores em Educação, Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e 
Servidores Civis do Município de Serra Dourada-Bahia, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL, no Auditório do 
CTL - situada na Rua: Sebastião Andrade Silva, s/n, Bairro: Serra Douradinha, na cidade de Serra Dourada, Estado da 
Bahia, no dia 31/10/2018 (quarta-feira), Sendo que a 1ª CONVOCAÇÃO se dará às 18h:00min, com 51% (cinquenta e um 
por cento) dos integrantes da categoria; a 2ª CONVOCAÇÃO se dará às 18h:15min com pelo menos 40%(quarenta por 
cento) dos integrantes da categoria e a 3ª e ÚLTIMA CONVOCAÇÃO se dará às18h:30min, com os integrantes da 
categoria presentes, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 
 
1º.) Ratificação da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e 
Servidores Civis  do Município de Serra Dourada-Bahia / SINPROSSERD; 2º.) Ratificação do Estatuto Social do 
SINPROSSERD; 3º.) Ratificação da Eleição e Posse dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e do 
Conselho Fiscal do SINPROSSERD; 
 
Nota: Os interessados deverão procurar a Comissão Organizadora , no período de 08/10/2018 à 19/10/2018, das 8h:30h:00 
às 11h:30min, de segunda a sexta-feira, na sede do SINPROSSERD, localizado na Rua Getúlio Vargas, nº94, Centro, ao 
lado da Drogaria Serra Dourada município de Serra Dourada-Bahia, CEP.: 47.740-000, fone: (77) 9 9123-0979. 

 
Serra Dourada–Bahia, em 01 de Outubro de 2018. 

FRANCISCO XAVIER DIAS 
Presidente da Comissão Organizadora  
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Rivaldo Almeida Luz, CPF 604.803.275-72 torna público que-
está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
eTurismo do município de Barreiras – SEMATUR a Licençade   
Localização  para  a   atividade   de   criação   confinada   dea-
ves – avicultura, localizada na Fazenda Vó Ana II, RodoviaBR 
242, km 852, zona rural, Barreiras/BA.

Rivaldo Almeida Luz
Proprietário

Rivaldo Almeida Luz, na busca da melhoria contínua das 
açõesvoltadas   para   o   meio   ambiente,   assegura   que   
estácomprometida em:. Promover o desenvolvimento susten-
tável, protegendo o meioambiente através da prevenção da 
poluição, administrando osimpactos ambientais de forma a  
torná-los compatíveis com  apreservação das condições ne-
cessárias à vida;.   Atender   a   legislação   ambiental   vigente   
aplicável   e   demaisrequisitos subscritos pela organização;. 
Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de-
sistema   de   gestão   estruturado   que   controla   e   avalia   
asatividades, produtos e serviços, bem como estabelece e 
revisaseus objetivos e metas ambientais;.   Garantir  transpa-
rência  nas  atividades  e   ações  da  atividadeavicultura dis-
ponibilizando às partes interessadas informaçõessobre seu 
desempenho em meio ambiente;.   Praticar   a   reciclagem   e   
o   reuso   das   águas   do   processoprodutivo, contribuindo 
com a redução dos impactos ambientaisatravés do uso racio-
nal dos recursos naturais;.   Promover   a   conscientização   e   
o   envolvimento   de   seuscolaboradores   para   que   atuem   
de   forma   responsável   eambientalmente correta.

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

FASB lança Ouvidoria para estreitar a 
comunicação com a comunidade acadêmica

Representantes de turmas, diretores e professores parti-
ciparam, nesta quinta-feira (23), do lançamento da Ou-
vidoria da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB), 
no auditório João Altivo Bergamo. A nova e estratégica 
ferramenta lançada pela faculdade, vai funcionar como 
centro de mediação de conflitos e de busca da eficiência 
ainda maior dos demais setores da instituição. A partir de 
agora, sugestões, críticas, denúncias, solicitações e recla-
mações podem, segundo o regulamento, ser registradas 
por qualquer membro da comunidade acadêmica, junto 
à Ouvidoria.
“Estamos abrindo mais um importante canal de comuni-
cação, que estabelece um elo entre as várias vertentes da 
comunidade fasbiana. Nós estamos nos preparando desde 
março, participando de cursos e organizando o setor para 
funcionar. É, sem dúvidas, mais uma forma de garantir os 
direitos dos estudantes, dando a eles um feedback mais 
rápido e tentando solucionar as questões em demanda. 
Vale lembrar que a Ouvidoria tem independência e trata 
as questões com garantia do sigilo”, declarou Elizângela de 
Souza Silva, a primeira a ocupar função de ouvidora na 
instituição.  
A estudante Ana Paula Albernaz, do 8º semestre de Bio-
medicina, compreende a importância da instalação da 
Ouvidoria. “Com a Ouvidoria os alunos podem expressar 
suas dificuldades com os professores, com a própria ins-
tituição, ou outros problemas que não tenham sido resol-
vidos. Na maioria das vezes surgem insatisfações por falta 
de respostas, sejam negativas ou positivas. Nesse contexto, 
a Ouvidoria é um mecanismo muito importante para es-
tabelecer essa melhoria na relação entre aluno e institui-
ção. É muito bom saber que a faculdade está disposta a 
nos ouvir”, comentou.
Concebida para atender ao público interno, a Ouvidoria 
atende presencialmente na sede da FASB. “A ouvidoria 
não altera o funcionamento de nenhum dos outros depar-
tamentos da faculdade. Este novo setor foi criado para dar 
encaminhamento a demandas que não foram tratadas da 
maneira adequada ou não tiveram a celeridade necessária. 
Se o aluno tem queixa sobre avaliação com nota atribuída 
de forma errada, não vai diretamente à Ouvidoria fazer 
uma reclamação, deve antes procurar o professor, poste-
riormente a coordenação, se não houver uma solução, aí 
deve recorrer à instância superior”, explicou Tadeu Sér-
gio Bergamo, diretor-presidente do Instituto Avançado 
de Ensino Superior de Barreiras (Iaesb), mantenedor da 
FASB. 
Além da Ouvidoria, a FASB mantém outros canais de 
interação com estudantes, professores, funcionários e di-
retores: website, no endereço www.fasb.edu.br; Intranet, 
que engloba secretaria, setor financeiro, os portais dos 
professores e coordenadores; O Ambiente Virtual de Es-
tudo Fasbiano (AVEF); painéis e murais; Jornal O Acadê-
mico; monitores digitais e sistema de protocolo.
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Silvia   Dias,   CPF   555.171.889-15   torna   público   que   es-
tárequerendo   à   Secretaria   Municipal   de   Meio   Ambiente   
eTurismo do município de Barreiras – SEMATUR a Licençade   
Localização   para   a   atividade   de   criação   confinada   de-
aves – avicultura, localizada na Fazenda Vó Ana I, RodoviaBR 
242, km 852, zona rural, Barreiras/BA.

Silvia Dias
Proprietária

Silvia Dias, na busca da melhoria contínua das ações volta-
daspara o meio ambiente, assegura que está comprometida 
em:. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o 
meioambiente através da prevenção da poluição, adminis-
trando osimpactos ambientais de forma a  torná-los compatí-
veis com  apreservação das condições necessárias à vida;.   
Atender   a   legislação   ambiental   vigente   aplicável   e   
demaisrequisitos subscritos pela organização;. Promover a 
melhoria contínua em meio ambiente através desistema   de   
gestão   estruturado   que   controla   e   avalia   asatividades, 
produtos e serviços, bem como estabelece e revisaseus ob-
jetivos e metas ambientais;.   Garantir  transparência  nas  ati-
vidades  e   ações  da  atividadeavicultura disponibilizando às 
partes interessadas informaçõessobre seu desempenho em 
meio ambiente;.   Praticar   a   reciclagem   e   o   reuso   das   
águas   do   processoprodutivo, contribuindo com a redução 
dos impactos ambientaisatravés do uso racional dos recursos 
naturais;.   Promover   a   conscientização   e   o   envolvimen-
to   de   seuscolaboradores   para   que   atuem   de   forma   
responsável   eambientalmente correta.

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL
 Com o intuito de buscar melhores práticas para o desen-
volvimento  da atividade apícola na região Oeste da Bahia, 
será realizado de 5 a 6 de setembro, o VII Seminário Tec-
nológico de Apicultura e Meliponicultura do Velho Chi-
co, que acontecerá no auditório do Cetep de Ibotirama. O 
evento é promovido pela Cooperativa  Agropecuária dos 
Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco (Co-
opamesf), pelo Sebrae e pela Companhia de Desenvolvi-
mento e  Ação Regional (CAR), entre outros parceiros.
 O público-alvo é formado por apicultores, meliponicul-
tores, presidentes de sindicatos rurais, associações e coo-
perativas de produtores, além de membros de conselhos 
municipais ligados aos segmentos apícola e meliponíco-
la de toda região. A pré-inscrição já está aberta e pode 
ser feita na Loja Virtual do Sebrae (http://lojavirtual.
ba.sebrae.com.br/loja/evento/26108076). No dia do even-
to, os inscritos pagam uma taxa de R$ 10.
 O Seminário conta com diversas palestras, oficinas e clí-
nicas tecnológicas, que vão abordar  temas relacionadas 
ao segmento de apicultura, incluindo políticas públicas, 
acesso a crédito, acesso a mercado, entre outros assuntos 
técnicos, a ação contará ainda com temas relacionados a 
produção e processamento de própolis, qualidade do mel, 
entre outros. A programação trará também, a feira Terri-
torial Rede Velho Chico, formada por 16 empreendimen-
tos que participam da Fenagro, representando o Velho 
Chico e noite cultural com muito forró.
 De acordo com o gerente regional do Sebrae em Barrei-
ras, Emerson Cardoso, que atende todo o Oeste da Bahia, 
o segmento apícola é formado basicamente por pequenos 
negócios e está em contínua evolução, tornando-se desta-
que na economia regional. “O evento será uma oportuni-
dade que os apicultores e meliponicultores da região te-
rão para conhecer novas técnicas sobre gestão de apiários 
e meliponários. Será um momento muito rico para troca 
de conhecimentos e experiências”, avaliou.

Seminário em Ibotirama aborda produção e mer-
cado para atividade apícola

Evento acontece entre os dias 5 e 6 de setembro e as 
inscrições já estão abertas



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras, 04 de outubro de 2018 Página 03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 04Barreiras, 04 de outubro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36


