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Barreiras, 04 de setembro de 2008

ATOS OFICIAIS

Sonho de Talita apresenta Mostra com temática ambiental

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Tabocas
do Brejo Velho, pôr sua Comissão
Permanente de Licitação, torna publico no
dia 12/09/2008, às 10:30h. no endereço:
Praça Municipal, 86 Centro em Tabocas do
Brejo Velho-Ba, serão recebidas propostas
relativas à CARTA CONVITE nº 013/2008,
tendo como objeto à aquisição dos serviços
a serem prestados com transporte de
medicamentos e matérias para a Secretaria
de Saúde de Salvador e distribuição para
os PSF deste Município e Reforma SESP
onde funciona como posto de apoio para
Vacinação.
Poderão participar da licitação,
as entidades que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse
com antecedência de 24h. da
apresentação das propostas.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos
no setor de Licitação deste município.
Tabocas do Brejo Velho – BA, 04 de
setembro de 2008.

O tema “Preservação do Meio Ambiente” será tema da 3ª
Mostra do Conhecimento da Escola Sonho de Talita. O
Instituto Bioeste participa do evento com a mostra fotográfica
sobre o cerrado no oeste baiano.
A Mostra do Conhecimento da Escola Sonho de Talita, que será
realizada no dia 7, discutirá na sua 3ª edição o tema “Preservação
do Meio Ambiente: Um desafio construído a muitas mãos”. O
evento tem o objetivo de promover debates e trabalhos sobre o
meio ambiente, como uma forma de melhorar as atitudes sócioambientais da comunidade local. As exposições e os debates
deverão focar principalmente o Cerrado, como uma forma de
aproximá-lo da comunidade do oeste baiano.
O Instituto de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável
do Oeste Baiano (Instituto Bioeste) integra a Mostra do
Conhecimento, ao apresentar a mostra fotográfica “Riquezas e
Ameaças”, composta de aproximadamente 20 fotografias,
divididas em seis eixos temáticos: culturas e povos do cerrado,
fauna, flora, potencial turístico, ameaças, além do próprio
Cerrado. As obras, de autoria dos fotógrafos João Zinclar, Benito
Mera, Cristiano Nogueira, Haroldo Castro e Theo Allofs, têm o
objetivo de sensibilizar e aproximar as pessoas do Cerrado por
meio das fotografias.
Segundo a coordenadora da Mostra do Conhecimento, Irani
Lopes Alves, a escolha do tema deste ano surgiu com a
necessidade cada vez maior para a conservação do meio
ambiente. Ela afirma que existem indícios, em nossa sociedade e
na mídia, que reforçam a necessidade de discutir o tema. “A
mostra pretende promover debates e trabalhos que influenciem
na conscientização, e principalmente nas mudanças de atitudes
do cidadão em relação ao meio ambiente”, afirma.
Distribuídas em 13 salas, os trabalhos dos estudantes serão
divididos em cinco eixos temáticos: água, ar, solo/lixo, fauna e
flora. A escola Sonho de Talita possui cerca de 300 alunos
matriculados, da faixa etária de 5 a 10 anos. Estima-se para a
mostra um público de aproximadamente 500 pessoas. O evento
será aberto para a comunidade, principalmente para a visitação
das escolas da rede particular e pública de ensino.

A coordenadora da Mostra afirma que os trabalhos e os debates
deverão focar basicamente os biomas cerrado e caatinga. “Serão
expostos na Mostra a fauna e a flora da nossa região, as
características, a degradação e as espécies em extinção”. O
evento conta não apenas com a participação dos alunos, mas
também dos pais, que foram integrados ao projeto. A organização
do evento teve início a partir de julho com a apresentação da
temática da Mostra do Conhecimento.”Aqueles pais que tem
uma profissão relacionada ao tema entraram com palestras.
Outros entrarão com trabalhos e projetos”, afirma.
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