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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.
O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Prefeita de Barreiras prestigia abertura da Bahia Farm Show
Notícia
Por Yonara Alves
Diversas autoridades do executivo e
legislativo barreirense participaram da
cerimônia de abertura da Bahia Farm
Show nesta terça-feira, 31. Presente
no evento, a prefeita de Barreiras
Jusmari Oliveira recebeu o carinho das
pessoas que acompanharam o discurso
do governador da Bahia Jaques
Wagner. “Participar da Bahia Farm
Show significa mostrar o potencial de
Barreiras para todo o oeste, fazendo
com que as pessoas que se interessam
em investir aqui tenham oportunidade
de investir na nossa cidade”, destacou
Jusmari Oliveira.
O Governador da Bahia, Jaques
Wagner, visitou os estandes da feira e
falou da importância do oeste baiano
nas produções de milho, soja e algodão.
Além dos investimentos que serão
feitos para alavancar a economia do
oeste baiano. “A gente já tem a maior
produtividade de algodão, milho e soja
do Brasil e do mundo, isso é para vocês
baterem palma para vocês mesmos,
porque todos tem essa condição de sol,
de terra e água, mas se não for o
homem trabalhando a natureza dentro
da sustentabilidade a gente não vai
para lugar nenhum”, disse o

governador aos produtores rurais.
O Deputado Federal Oziel Oliveira
(PDT-BA) esteve presente no evento
e ressaltou a importância da união de
todos os municípios em favor do
desenvolvimento do oeste e da
criação do estado do Rio São
Francisco. “Precisamos que todos os
prefeitos, independentemente de
partido estejam unidos em prol de
uma só causa: o desenvolvimento da
nossa região. Respeitamos a posição
do Governador Jaques Wagner,
porém, nada se compara aos avanços
que teremos com a emancipação. O

estado do Rio São Francisco é um
clamor de décadas da nossa população,
que hoje já possui mais de um milhão de
habitantes”
29ª EXPOBARREIRAS - Este ano, a
Prefeitura de Barreiras preparou um
estande na Bahia Farm Show para
divulgar os atrativos da cidade e a
realização da 29ª Expobarreiras que
acontecerá de 03 a 10 de julho, com
leilões de touros, bezerros, cavalos e
matrizes no Parque de Exposições
Engenheiro Geraldo Rocha.
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Cachoeira do Redondo será alvo de evento ambiental
No próximo domingo, 05, Dia Mundial do Meio Ambiente,
alunos da Universidade Federal da Bahia – UFBA, em
parceria com técnicos da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente fazem um ato de conscientização ambiental na
Cachoeira do Redondo. A partir das 8h cerca de 40 estudantes
visitarão o local para uma coleta de lixo e uma aula pratica
sobre noções de preservação e proteção ao ecossistema.
“A questão de lixo no local está controlada porque a Prefeitura
mantém a coleta sistemática, toda a semana”, diz a
coordenadora da secretaria, Larissa Nunes, “mas o que é
válido, é o fortalecimento da conscientização ambiental por
parte destes jovens”, acrescenta.
A prática de educação ambiental faz parte de um projeto
desenvolvido por acadêmicos do curso de Geografia e
promete se estender para outros atrativos turísticos de
Barreiras. “A gente encara como atividade extracurricular e
queremos levar este mutirão para locais como a Prainha e a

Cachoeira do Acaba Vida”, diz Iann Dellano Santos, do 7º
semestre. A saída para a cachoeira será às 7h em frente à
UFBA (antigo Colégio Padre Vieira).
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CGC. 13.234.000/0001 – 06
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE AO 1º
QUADRIMESTRE 2011
A Prefeitura Municipal de Buritirama-Estado da Bahia, cumprindo o que determina o Art.9º da Lei Complementar
número 101 de 04 de maio de 2000- LRF, atendendo a solicitação da Câmara de Vereadores de Buritirama, em
uma Sessão Especial, realizou no dia 31 de maio de 2011, a Audiência Publica para demonstrar e avaliar
perante aos Vereadores e a Comunidade, o cumprimento das metas fiscais referente ao 1º Quadrimestre/2011,
no auditório da Câmara, na presença dos Vereadores, do Prefeito Oslindo Jacobina de Almeida, Secretários
Municipais, munícipes, sendo as informações apresentadas pelo Controlador Geral do Município, Senhor João
Néris dos Santos, com inicio às 10h, cumprindo assim o que determina a Lei.

Últimos ajustes para o
lançamento da maior
esmagadora de soja do Brasil
Por Yonara Alves
A noite de ontem, 02, foi de reunião entre a prefeita
Jusmari Oliveira, o deputado federal Oziel Oliveira,
secretários de governo e representantes da empresa
chinesa Chongqing Grain Group – Universo Verde
Agronegócios - que no próximo domingo, 05, lança a
pedra fundamental da maior empresa de processamento
de soja do Brasil. Detalhes finais para o evento, que
marcará a economia de Barreiras e do país, foram
acertados durante a reunião. O lançamento será às 15h,
na BR-020/km 30 (Próximo à EMAPE) e contará com
a presença do governador da província de Chogqing e
do Secretário Estadual da Agricultura Eduardo Salles.
Após dois anos de trabalho, a chegada do grupo chinês
a Barreiras é fruto dos esforços do Governo Cidade
Mãe em gerar desenvolvimento econômico e empregos
através da revitalização da atividade industrial. “Com a
parceria da prefeitura a gente vai trabalhar para acelerar
a nossa implantação. Estamos satisfeitos com a
receptividade da prefeita Jusmari e com a forma de
trabalho sério que ela tem demonstrado. Isso nos chamou
a atenção e agilizou o processo de instalação da nossa
indústria em Barreiras”, comentou Lei Zhi Kui, vicepresidente da indústria.
Segundo a prefeita Jusmari Oliveira, o
georreferenciamento da área está pronto e área será
demarcada nos próximos dias. “Será um milhão de

metros quadrados de área construída, cerca de 300 empregos
diretos. Aqui teremos um grande complexo industriário de
processamento de soja e produção de óleo, farelo e lecitina”,
destacou a prefeita de Barreiras. Atualmente, o oeste baiano é
destaque no país como maior produtor de soja, milho e algodão.
NÚMEROS - A delegação chinesa do Chong Qing Grain
Group anunciou no mês passado, durante um encontro com a
prefeita Jusmari Oliveira, em Barreiras, o investimento de R$
4 bilhões para implantação do pólo industrial no município, o
qual incluirá a armazenagem de soja, processamento de grãos
e refino do óleo, além de investir também no setor portuário
da Bahia. O pólo terá capacidade inicial de armazenar 400 mil
toneladas de grãos, beneficiar 1,5 milhão de toneladas de soja
e refinar 300 mil toneladas de óleo. A estimativa é que
inicialmente sejam gerados 300 empregos diretos, número que
na fase final do projeto industrial deverá passar de mil. Já os
empregos indiretos, podem chegar a 7 mil. A Prefeitura de
Barreiras vai doar uma área de 100 hectares para que a indústria
chinesa seja construída.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 04
Barreiras, 03 de junho de 2011

ATOS OFICIAIS

Vem aí a II Semana da Emergência
no Hospital do Oeste
Programação

Segundo ano consecutivo e a Semana da Emergência, sucesso entre os
profissionais da unidade, vai ser realizada entre os dias 08, 09 e 10 de junho,
no auditório do Hospital do Oeste, das 19h às 21h.
Palestras interessantes e temas que irão trazer benefícios a nossa rotina de
vida e trabalho. E tudo isso com certificado de participação!! Vale à pena
conferir!! Os interessados devem se inscrever no RH até o dia 25 de
maio.

08/06/11 Abordagem no paciente politraumatizado
Abertura: Dr. Luiz Cezar (mediador)
1) Cirurgia Geral - Trauma em abdômen/tronco (15 min.)
Equipe médica: Dr João Luiz
2) Ortopedia - Fraturas expostas (15 min.)
Equipe médica: Dr Diego
3) Neurocirurgia - Trauma Raqui Medular e TCE (15 min.)
Equipe médica: Dr Luiz Fernando
4) Bucomaxilofacial - Obstrução das vias aéreas por trauma
(15 min.)
Equipe médica: Dr Alexandre Seixas
Equipe de enfermagem: Flávio Ricardo Neves e Kauê Soledade
Santos (15 min.)
Equipe de fisioterapia: Ariosto Souza Bernardes (15 min.)
09/06/11 Insuficiência Respiratória aguda
Ramille Machado Sales (mediadora)
Coffee Break 21:00 h
1) Clínica Pediátrica - Asma (15 min.)
Equipe médica: Dr Rilton
Equipe de enfermagem: Hildejane Leite Souza (15 min.)
Equipe de fisioterapia: Igor de Oliveira Almeida (15 min.)
2) Clínica Médica - Edema agudo/DPOC ( 15 min.)
Equipe médica: Dr Ronaldo
Equipe de enfermagem: Janezeide Carneiro dos Santos
Equipe de fisioterapia: Livia Pinheiro Siqueira
Coffee Break
3) Clínica Obstétrica - Eclampsia com complicações

respiratórias ( 15 min.)
Equipe médica: Dra Ivonete
Equipe de enfermagem: Hildejane Leite Souza
Equipe de fisioterapia: Joycy Mari Braz Elias
10/06/11 Enfermidades infecciosas na Emergência
Erika Barata (mediadora)
1) Clínica Médica - Pneumonia e Gastroenterite (10 min.)
Equipe médica: Dr Luciano Reale
Equipe de enfermagem: Karyne de Souza Rocha
Equipe de fisioterapia: Ludmila Rosas
2) Cirurgia Geral – Abdome Agudo Infeccioso (10 min.)
Equipe médica: Dr João Luiz
Equipe de enfermagem: Lais Paloma Pires de Magalhães
Equipe de fisioterapia: Givago Lessa
3) Neurologia - Meningite (10 min.)
Equipe médica: Dr Luiz Fernando
Equipe de enfermagem: Affonso Chiamenti Bauer
Equipe de fisioterapia: Marília Damico
Coffee Break
4) Clínica Obstétrica – Infecção Urinária na Gestante ( 10
min.)
Equipe médica: Dra Ivonete
Equipe de enfermagem: Karyne de Souza Rocha
Equipe de fisioterapia: Vanessia de Oiveira
5) Ortopedia – Artrite e Osteomielite Aguda ( 10min)
Equipe médica: Dr Luiz Cezar
Equipe de enfermagem: Marcos Roberto Souza Alves
Equipe de fisioterapia: Douglas Santos
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