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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Barreiras e Prefeitura
zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à 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

Barreiras terá filial da Gerdau
No dia 19, quinta-feira, às 15h, a prefeita Jusmari Oliveira esteve reunida
com o gestor filial da Gerdau, Marcos Cleyton, para apoiar o procedimento da
reforma do prédio onde será instalada a empresa Comércio de Aço, no município.
Estiveram presentes também, o engenheiro civil, Maurício de Oliveira e o coordenador de indústria, comércio e serviço, Carlos Costa.
A Comercial Gerdau é a maior empresa multinacional brasileira. Está presente em 14 países e tem aproximadamente 50 mil empregos no mundo. Em
Barreiras, a empresa já conta com uma área de 5.000m² para a instalação de sua
nova filial. A inauguração está prevista para o final do ano 2010. “A estimativa é
que com a filial instalada em Barreiras, a empresa gere aproximadamente 15
empregos diretos e 25 empregos indiretos. Em Barreiras temos uma venda de 300
a 350 toneladas de aço. Com a filial queremos vender no mínimo 300 toneladas de
aço no mês.” Disse o gestor da Gerdau, Marcos Cleyton.
Segundo a prefeita Jusmari Oliveira, essa é uma oportunidade que Barreiras
não pode perder, pois vai alavancar o desenvolvimento do município. “A empresa vai nos ajudar a facilitar na construção da nossa cidade, principalmente nesse
momento em que ela se amplia e deslumbra um novo momento de crescimento. A
geração de emprego e a chegada de nova tecnologia. Isso é um complemento de
nossa matriz produtiva na área de indústria e comércio. Estamos disponíveis,
daremos todo o apoio pela importância que a empresa representa em nosso
meio”, disse.
Uma novidade que a empresa está trazendo para Barreiras é a venda do
vergalhão GG50 recortado conforme o tamanho exigido pelo consumidor, sem
nenhum custo. “Essa é mais uma novidade que teremos para o município”, disse
Marcos Cleyton.
Além dessas e inúmeras vantagens, a empresa é 100% ecologicamente
correta, 80% do material utilizado, é sucata do meio ambiente. “A população
precisa saber que a empresa tem projetos sociais e educacionais em parceria com
o Governo Federal, isso é fator contribuinte para o desenvolvimento e saúde da
indústria e comércio do município”, expressou o coordenador de indústria, comércio e serviço, Carlos Costa.

OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE DE
DE EMPREGO
EMPREGO
Os interessados em trabalhar na Gerdau podem enviar seu currículo no endereço de email: vagasbarreiras@hotmail.com, e especificar o nome da vaga
de interesse no título.
Categoria
- Vagas para assistente administrativo, nível superior completo em administração ou ciências contábeis
- Estagiários com nível superior incompleto em administração de empresas,
- Assistente de vendas, nível superior completo ou incompleto,
- Operador II, ajudante de depósito, supervisor de transporte e auxiliar administrativo, nível superior ou ensino médio.
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PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO
Marcelo Juliani, CPF: 939.790.615-15, torna publico que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença para atividades de Carvoejamento,
localizado na Fazenda Guarany I, municípios de
Baianópolis-BA.
Marcelo Juliani
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO
Cristiano Juliani, CPF: 945.562.105-34, torna publico que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença para atividades de Carvoejamento,
localizado na Fazenda Guarany II, municípios de
Baianópolis-BA.
Cristiano Juliani
Proprietário
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