
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos 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.
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‘Outubro Rosa’ será marcado
com mutirão de combate ao
câncer de mama e uterino

‘Outubro Rosa’ será marcado
com mutirão de combate ao
câncer de mama e uterino

O mês de outubro, desde 1997, é conhecido como o mês de prevenção ao
câncer de mama e de colo do útero. Denominado ‘Outubro Rosa’, neste período são
realizadas em todo o mundo, ações de conscientização da prevenção pelo diagnósti-
co precoce. Em Barreiras, um mutirão será realizado nesta quinta-feira, 27, no Centro
de Saúde Leonídia Ayres. O público alvo são as idosas do Programa Idade Viva,
mantido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social.

A partir das 8h da manhã até as 17h, 80 idosas participantes do programa
serão atendidas pelas equipes do Programa Saúde da Mulher. Serão realizados 40
preventivos e 80 mamografias. “Apesar destas pacientes não estarem mais em
idade fértil, muitas nunca fizeram um preventivo e o que buscamos é a inclusão
destas mulheres na sociedade.”, diz a coordenadora do Saúde da Mulher e do CAM,
Jaqueline Silva de Almeida.

Outubro Rosa - O nome remete à cor do laço rosa, símbolo que representa
mundialmente a campanha. O movimento começou nos Estados Unidos e logo foi
abraçado pelo mundo todo. O objetivo é reduzir os índices de mulheres atingidas
pelo câncer, com ênfase à prevenção. O câncer de mama é a causa mais frequente
de morte por câncer na mulher. Embora existam meios de detecção precoce que
apresentam boa eficiência, todo ano, mais de nove mil brasileiras morrem por esta
causa.



ATOS OFICIAIS

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

                                  Barreiras, 26 de outubro de 2011              Página 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO
PRETO -BA

CNPJ N° 13.654.454/0001-28

ATO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011

             A Prefeitura Municipal de formosa do Rio Preto, Bahia, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na
modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto a aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar para alimentação escolar, que será realizada no dia 09 de Novembro de 2011, às 14:00 horas, na sala da Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser
adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa
do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.

ASS Valdir de Souza Pereira
CAR Presidente CPL
DAT 24 Outubro de 2011

ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 10/2011

 O Presidente da CPL do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Licitação Tomada de Preços n.º 10/
2011, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços na construção de 01 (uma) Unidade de Saúde da Família na sede
deste Município, no dia 09 de Novembro de 2011, as 10:00 horas. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de
Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:  Rua do Cruzeiro,
s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.

ASS Valdir de Souza Pereira
CAR Presidente CPL
DAT 24 de Outubro de 2011.

POLÍTICA AMBIENTAL
A Fazenda Califórnia, sediada no município de São

Desidério na sua atividade de Agricultura de Sequeiro, re-
conhecendo que o meio ambiente é de uso comum funda-
mental para a qualidade de vida de todos, se compromete
a:

- Prevenir a poluição utilizando as melhores técnicas
e práticas economicamente viáveis;

- Atender a legislação ambiental e outros requisitos
aplicáveis aos aspectos ambientais de nossas atividades;

- Explorar as potencialidades dos recursos naturais
atendendo o principio do desenvolvimento sustentável;

- Manter, através da administração, uma melhoria con-
tinua de seu desempenho ambiental;

- Estabelecer e manter objetivos e metas ambientais
baseados nos impactos ambientais relevantes da organi-
zação e nos pontos de vista das partes interessadas;

- Desenvolver habilidades e competências de todos
os colaboradores através de treinamentos e campanhas de
conscientização ambiental, incentivando-os à condução de
suas atividades de maneira responsável em relação ao Meio
Ambiente.

Sergio Isao Mizote
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Fazenda Califórnia torna público que está reque-
rendo a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR de São Desidério – BA a Licença de Operação
para atividades de Agricultura de Sequeiro e Beneficiamento
de Algodão localizada na BR 020, Km 408 + 5 Km, Roda
Velha, São Desidério – BA.

Sergio Isao Mizote
Proprietário
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Texto e Foto: Jornal Classe A

Projeto Educação no Cerrado: um caminho para a sustentabilidade

Por Carina Cruz

Acontecerá na próxima
quinta-feira, dia 27 de outu-
bro, na Praça Castro Alves a
culminância do projeto Edu-
cação no Cerrado. O projeto
tem como objetivo promover
uma reflexão e discussão
com toda a comunidade es-
colar sobre os problemas do
cerrado e as possibilidades
de sustentabilidade, além de
despertar a consciência e o
senso crítico para os proble-
mas regionais e locais, em re-
lação ao cerrado.

Estão envolvidos no pro-
jeto 20 escolas, do ensino
fundamental do campo, da ci-

dade e alunos da educação
infantil, além da participação
dos parceiros envolvidos no
projeto, que são o 4º BEC, a
UFBA, COLMÉIA e EMBASA.

Todos os parceiros
montarão stands na praça,
onde demonstrarão técnicas
de sustentabilidade, preser-
vação do meio ambiente e
materiais recicláveis, além
da participação da filarmô-
nica 26 de maio que fará a
abertura do evento.

Serão expostos tam-
bém trabalhos confecciona-
dos pelos alunos, exposição
da agricultura familiar e apre-

sentação cultural com o con-
curso de dança e a gincana
solidária, que teve como ob-
jetivo arrecadar brinquedos
para serem doados a institui-
ções carentes.

“Esse projeto teve como

objetivo discutir questões vol-
tadas para a preservação do
cerrado com toda a comuni-
dade escolar ”, falou a
Subcoordenadora de Ação Pe-
dagógica Cláudia Santos.

Artistas ensaiam composições para o Canta e Encanta
O I São Desidério Canta e Encanta -

festival de música, arte e turismo, se apro-
xima e os preparativos para o evento já es-
tão na fase final. Nos dias 28 e 29 de outu-
bro, as belezas naturais do município e o
talento dos artistas da terra movimentarão a
cidade com uma programação especial.

Durante o dia, visitação aos principais
pontos turísticos e, a partir das 19h, muita
música, exposições artística e literária, além
da degustação de produtos da culinária regi-
onal.

Para concorrer aos títulos de melhor
composição e melhor melodia, 20 pessoas
se inscreveram no festival. Os ensaios com
a Banda Tumalina que acompanhará os con-
correntes tiveram início  na terça-feira, 25, e
continuam até amanhã, 27. “Tem muita mú-
sica boa, estamos contentes com a quali-
dade das letras e melodias, será uma com-
petição acirrada”, revela o baterista Tiago
Carneiro.

Momentos antes do início dos shows, os artistas serão reunidos no
camarim para, por meio de um sorteio, conhecerem a ordem de apresenta-
ção. “A expectativa é muito grande, já participei de outros shows de calouros,
mas confesso que é um sonho cantar aqui”, afirma a concorrente de Roda
Velha, Poliana Nascimento.

                                                                 Texto: Jackeline Bispo
                                                                                      Foto: Rodney Martins
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