
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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 Festival Primavera de Negócios: Alexandre 
Leão fará show especial no lançamento da 
grade de atrações do Barreiras Folia 2019

Muita musicalidade baiana marcará a quinta-feira, 27, que trará 
para o palco da 2º edição do Festival Primavera de Negócios e 
Entretenimento, a presença do cantor e instrumentista Alexan-
dre Leão. Estreando nos palcos de Barreiras, o cantor promete 
apresentar um repertório legitimamente baiano, entregando ao 
público um repertório dançante, sempre com surpresas e des-
contração.
Acompanhado de percussão, metais, teclado e bateria, Leão pro-
mete fazer releituras de músicas como Ginga de Ballet, Chão da 
Praça, Firme e Forte, apresentando canções autorais, como as 
novas Oxaguiã e Ser Feliz, além de pout-pourris de samba-reg-
gaes, sambas de roda e lambadas, numa exaltação à musicalidade 
brasileira.
Toda megaestrutura física já está em fase final de montagem no 
Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, com espaço 
ampliado de 2.400 m² para 4.800 m², 64 estandes, auditórios 
para palestras técnicas e praça de alimentação, com estimativa 
de superar o número de visitantes que prestigiaram os shows e 
estandes na edição 2017.
O show especial de Alexandre Leão está marcado para acontecer 
durante a prévia da divulgação da grade de atrações musicais do 
Barreiras Folia 2019 – O Maior Carnaval do Interior da Bahia, 
que será anunciado pelo prefeito Zito Barbosa. 
“Mais uma vez seguindo o nosso planejamento e organização, 
vamos anunciar de maneira antecipada a grade de atrações do 
Barreiras Folia durante o Festival Primavera. No ano passado, 
sentimos a reciprocidade dos foliões, blocos e empresários do se-
tor de entretenimento com a divulgação antecipada das atrações. 
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Antonio Fernando de Oliveira, CPF 287.066.335-87, torna
público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo do município de Barreiras – SEMATUR
a Licença de Implantação para a atividade de criação
confinada de aves – avicultura, localizada no Lote Agrícola
Familiar nº. 066, Perímetro Irrigado CODEVASF, zona rural,
Barreiras/BA.

Antonio Fernando de Oliveira - Proprietário

Antonio Fernando de Oliveira, na busca da melhoria contínua
das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está
comprometido em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio
ambiente através da prevenção da poluição, administrando 
os
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a
preservação das condições necessárias à vida;
. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e re-
visa
seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da atividade
avicultura disponibilizando às partes interessadas informa-
ções
sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos ambien-
tais
através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus
colaboradores para que atuem de forma responsável e
ambientalmente correta.

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

Atletas inscritos na Corrida do Algodão 
podem retirar o kit em Barreiras 

Em Luís Eduardo Magalhães a entrega 
será na próxima semana

 
Está chegando a corrida para quem tem fibra. No dia 29 des-
te mês, a partir das 18h, a Associação Baiana dos Produtores 
de Algodão realiza a 2ª edição da Corrida do Algodão. E os 
atletas que forem retirar os kits em Barreiras devem obser-
var o período da entrega, que será de quarta-feira (19) até 
o sábado (22), na Adoro Produtora, em horários pré-deter-
minados. O kit atleta é composto pelo número com chip, 
camiseta e copo, tudo dentro de uma ecobag 100% algodão, 
como parte da campanha “Sou de Algodão”, da Abapa, que 
incentiva o uso da matéria prima no vestuário e na moda 
brasileira
 A Corrida do Algodão será realizada na Praça Albano Lau-
ck, do bairro Jardim Paraíso, onde será montada uma dinâ-
mica área de convivência, em alusão à cultura de algodão, 
para recepcionar familiares e amigos dos atletas e a popu-
lação em geral, que vão contar com música, dança, alon-
gamento, além de um espaço de entretenimento com brin-
quedos para as crianças, e gastronômico com food trucks. 
“Além de um percurso desafiador para os atletas e amantes 
da corrida, o evento traz a proposta de integração única de 
amigos, familiares e população de Luís Eduardo, Barreiras e 
também de outros estados brasileiros”, reforça a coordena-
dora do evento, Alessandra Zanotto.
 Para maior transparência na competição, a corrida contará 
com um sistema moderno de cronometragem com a entre-
ga de transponder (chip) para os inscritos. O resultado será 
realizado eletronicamente com a passagem do competidor 
por um tapete de captação de dados garantindo a autentici-
dade no resultado da prova. “Antes do evento, teremos uma 
atividade de alongamento com todos os participantes, e, ao 
longo de todo o percurso, teremos pontos de hidratação e 
apoio aos corredores. O evento também contará em equipe 
médica e apoio do Samu, em caso de qualquer emergência”, 
complementa Zanotto.
A Corrida do Algodão é realizada pela Abapa com o apoio 
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), Fundeagro e Pre-
feitura de Luís Eduardo Magalhães. Conta com o patrocínio 
das empresas: Agrosul – John Deere, Unicot, CCAB Agro, 
Basf, Girassol Agrícola, Sudotex, J&H Sementes, Nufarm, 
Ciaseeds, Maxum Case, Bayer, Kasuya Consultoria, Eisa In-
teragrícola, FMC, Zanotto Cotton, Fama Motors, Corteva, 
Alfatrans. A organização é da Adoro Produtora e assessoria 
técnica, da VO2.
[Corrida do Algodão 2018]
Local: Largada Praça Albano Lauck, do Jardim Paraíso, Luís 
Eduardo Magalhães
Data e Horário:  Dia 29 de setembro, sábado, a partir das 
18h
Regulamento e inscrições: www.corridadoalgodao.com.br
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EDITAL 01/2017 – Processo Seletivo 

  
A Secretária de Assistência Social e Trabalho, no uso de suas atribuições legais, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público e considerando o contido no Edital nº 01/2017, resolve, 

TORNAR PÚBLICO 

A convocação do selecionado relacionado no anexo para comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, localizada no Centro 

Empresarial de Barreiras, Avenida Barão do Rio Branco, nº149, Vila Rica, Barreiras - BA, nos dias 21 e 24 de setembro de 2018, no horário de 8h às 

12h e de 14h às 18h, com a documentação necessária conforme item 11 do Edital 01/2017. 

A não apresentação completa dos documentos solicitados ou o não comparecimento nas datas e horários estipulados neste Edital implicam na 

exclusão do convocado no Processo Seletivo. 

 
Barreiras-BA, em 20 de setembro de 2018. 

 
 

KARLÚCIA CRISÓSTOMO MACÊDO 
Secretária Municipal 
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