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GOVERNO DA BAHIA LANÇA APLICATIVO
PARA MONITORAR CORONAVÍRUS

PÁGINA 03

BAHIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA EM 158 MUNICÍPIOS

Em sessão virtual realizada no dia 08/04, a Assembleia
Legislativa da Bahia (AL-BA) reconheceu o estado de calamidade
pública devido à Pandemia do Coronavírus (Covid-19) de Candi-
ba, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Dom Basílio, Érico
Cardoso, Guajeru, Itambé, Itapetinga, Ituaçu, Lagoa Real,
Livramento, Paramirim, Presidente Jânio Quadros, Riacho De
Santana, Rio De Contas, Rio Do Antônio, Seabra, Vitória Da
Conquista e outros 139 municípios. A votação ocorreu após
um acordo de dispensa de formalidades intermediado pelo
presidente Nelson Leal (PP), e os líderes da bancada do governo,
Rosemberg Pinto (PT) e o da oposição, Sandro Régis (DEM).
Agora, o estado possui 181 municípios em estado de
Calamidade. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 07GINA 07GINA 07GINA 07GINA 07

GOVERNO DO ESTADO
SUSPENDE TRANSPORTE

INTERMUNICIPAL EM MAIS 7
CIDADES; TOTAL CHEGA A 69:

VEREADORES DE RIO DE CONTAS EMITEM NOTA DE
ESCLARECIMENTO SOBRE RECURSOS DO PRÉ-SAL

PARAMIRIM: PREFEITURA E FUNASA
COMBATEM DOENÇA DE CHAGAS

Em Paramirim, o Projeto de Construção de
Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença
de Chagas continua em andamento. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 04GINA 04GINA 04GINA 04GINA 04

CÂMARA DE BRUMADO REPASSA
R$ 100 MIL PARA CESTAS BÁSICAS

APÓS 12 ANOS SECO, CODEVASF
RECUPERA AÇUDE DE MACAÚBAS

A Codevasf) recuperou a Lagoa do Açude de
Macaúbas, a partir de investimentos de R$ 1,5 milhão
de emendas parlamentares. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 1GINA 1GINA 1GINA 1GINA 199999

Os vereadores brumadenses decidiram repassar
R$ 100 mil à Prefeitura para compra de cestas básicas
para famílias carentes do município. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 08GINA 08GINA 08GINA 08GINA 08
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A nossa vida é um caminho. Um dia depois do outro
vamos vivendo, aprendendo e amadurecendo sempre
mais. O amadurecimento vai acontecendo na medida
em que buscamos. Não basta simplesmente viver. Se eu
decidir simplesmente viver, posso envelhecer mal,
envelhecer triste. Para caminhar no melhor é preciso
decidir e buscar o melhor, o crescimento humano e
espiritual permanente. Esse caminho nos aproximará de
Deus, do amor e do bem.

O caminho espiritual acontece para dentro de nós
mesmos. A busca não pode focar somente a exterioridade.
A exterioridade pode nos esvaziar, nos deixar ansiosos e
insatisfeitos. Cada uma deve perceber em si o equilíbrio
dessas buscas, se é mais a exterioridade ou se é a
interioridade.

Na interioridade vamos descendo na profundidade
do nosso ser. Ali ficamos sempre mais preenchidos pelo
Espirito de Deus e sofremos uma continua transformação.
A transformação continua é a legitimidade do caminho
espiritual. Muitas vezes a pessoa até frequenta rituais
religiosos, assiduamente vive a religião, mas não passa
pela transformação espiritual. Por isso, dá para viver religião
sem viver no caminho espiritual e isso é perigoso. O fim
da religião não é em si mesmo, mas é para transformar
pessoas para que sejam melhores. Quando isso não
acontece, então a religião não serve o ser humano.

O caminho espiritual passa pelo cuidado, pelo silêncio,
pela contemplação, pela oração, pela disciplina, que nós
vamos tendo conosco mesmos. São meios concretos que
nos fazem andar, seguir adiante. Alguns seguem os rituais
litúrgicos, outros preferem a solidão e o silêncio, outros
vão pelo caminho do amor ao próximo, outros pelo
caminho da ascese e da disciplina. Somos diferentes na
busca, mas o sentido da evolução é nos tornarmos seres
humanos melhores. Todos os caminhos nos ajudam a
não girarmos em torno de nós mesmos, mas nos colocam
numa direção de crescimento, de evolução que nos
aproxima da verdade daquilo que somos e de Deus.

O caminho espiritual autêntico me leva a contribuir
com o mundo, com as pessoas. A minha vida se torna
leve e fecunda. Faço o que importa agora. Sou um presente
de Deus para quem encontro. Para a tradição chinesa,o
caminho interior faz com que eu faça bem todas as coisas.
Não me coloque acima das pessoas, mas junto com todos,
inspirando o melhor.

Por isso, a espiritualidade autêntica e concreta se
mostra no trato amoroso com as pessoas. Ali, quando
me coloco na disposição em ajudar e servir. Dessa forma,
não estou ajudando a manter a minha imagem, que pode
ser um risco da pratica religiosa, mas no serviço estou
expressando o meu melhor e faço com que Deus seja
glorificado em tudo.

A VIDA NO CAMINHO
ESPIRITUAL

O Jornal Tribuna do Sertão
é uma  publicação da
Base Comunicação

e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 e
Líder Gráfica e Editora Ltda
CNPJ 10.841.540/0001-51

As opiniões emitidas em
artigos assinados são de

responsabilidade
de seus autores.

IMPRESSO POR LÍDER GRÁFICA

Expediente

CIRCULAÇÃO
NOS MUNICÍPIOS:

Abaíra, Anagé, Andaraí, Aracatu,
Barra da Estiva, Bom Jesus da
Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã,
Brumado, Caculé, Caetité, Candiba,
Caraíbas, Carinhanha, Caturama,
Côcos, Condeúba, Contendas do
Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Ba-
sílio, Érico Cardoso, Feira da Mata,
Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibi-
coara, Ibotirama, Igaporã, Iramaia,
Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, La-
goa Real, Licínio de Almeida, Livra-
mento de Nossa Senhora, Macaú-
bas, Maetinga, Malhada, Malhada
de Pedras, Matina, Mirante, Mortu-
gaba, Mucugê, Novo Horizonte, Oli-
veira dos Brejinhos, Palmas de Mon-
te Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã,
Pindaí, Piripá, Presidente Jânio Qua-
dros, Riacho de Santana, Rio de Con-
tas, Rio do Antônio, Rio do Pires,
Santa Maria da Vitória, São Félix do
Coribe, Seabra, Sebastião Laranjei-
ras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato,
Tanhaçu, Tanque Novo, Tremedal,
Urandi e Vitória da Conquista.
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FABIANO COTRIM

Nesses tempos de desvalorização, precarização,
demonização até do serviço público e dos servidores
públicos, é sempre bom lembrar aos jovens que essa
conversa toda não passa de um plano maligno e que
nos custará ainda mais atraso e pobreza.

Contudo, não é esse o objetivo desta crônica
singela, ou, por outra, essas linhas não serão tingidas
com as cores da amargura que caracterizam essa triste
passagem da vida nacional.

Aqui, em página já tradicional da velha Tribuna
do Sertão, hoje eu quero é comemorar, louvar o bom
serviço público, um bom e mais do que bom servidor
público que se aposentou recentemente. É um amigo
especial, digo logo para não me tomarem por reles
bajulador. E adianto que dado o seu proceder discreto
posso até arrumar confusão, pois toda a carreira
exemplar deste amigo foi pautada pela ética, aí incluída
exatamente a discrição, a noção exata e precisa do
que é servir ao público sem esperar dele, e nem da
instituição ao qual serviu, maiores reconhecimentos.
Mas vou homenageá-lo publicamente mesmo assim,
que ele merece e é preciso que saibam todos,
sobretudo os mais jovens, que servidores públicos
como o amigo em questão existem e trabalham com
dedicação e responsabilidade pelo bem do país.

Começou a carreira ainda menino, um menor
aprendiz como se dizia, no então importante e
fundamental Banco do Brasil, na agência aqui de
Caetité, onde agora a encerrou com as honras e glórias
de quem faz bem feito o que lhe é dado fazer. Figura
conhecidíssima na cidade, o nosso aposentado é
daqueles que nunca faltava ao serviço, nunca se
atrasava para o serviço, ainda que a vida lhe trouxesse
as atribulações tão comuns a todos. Estava sempre lá,
no seu posto e disposto a servir, sem distinção, a
qualquer um do público que precisasse dos serviços
oferecidos pelo Banco do Brasil.

Paro por aqui, pois o homenageado realmente pode
ficar bravo comigo por ter tomado a liberdade de
tornar pública a sua aposentadoria e mais ainda a sua
importância para a nossa comunidade, para o serviço
público, para o nosso país. Que seja. Correrei o risco
de levar um pito, mas nesses tempos de desvalorização,
precarização, demonização até do serviço público e
dos servidores públicos, registro que o querido
aposentado Carlos Mateus da Cunha, Mateuzim para
os íntimos, é prova viva e forte de que o Brasil é muito
melhor do que atualmente parece ser...

BRASIL É MUITO MELHOR
DO QUE ATUALMENTE

PARECE SER...
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CACULÉ E IBIASSUCÊ RECEBERÃO
MAIS DE R$ 27 MIL PARA O
COMBATE AO CORONAVÍRUS

Os Fundos Municipais de
Saúde de Caculé e de Ibias-
sucê receberão R$ 27.764,01
para comprar equipamentos e
insumos de saúde para o
combate à pandemia de Covid-
19. O valor, que será dividido
em 70% para Caculé (R$
19.434,80) e 30% para Ibias-
sucê (R$ 8.329,21), é origi-
nário de penas de prestação
pecuniária e termos circuns-
tanciados e foi liberado por
decisão da Justiça, que aten-
deu pedido formulado pelo
Ministério Público da Bahia
(MP-BA), através da promotora
de Justiça Fernanda Lima
Cunha.

A decisão do juiz Tadeu
Santos Cardoso estabelece
também que as secretarias
Municipais de Saúde informem
o valor dos bens adquiridos e
prestem conta dos gastos à
Justiça e ao MP. A promotora

O valor será dividido em 70% para Caculé, equivalente a R$
19.434,80, e 30% para Ibiassucê, que corresponde a R$ 8.329,21.
(Foto: Internet)

se baseou em recomendação
da procuradora-geral de
Justiça Norma Cavalcanti,
expedida no último dia 27,
para que promotores de Justiça
revertam os recursos prove-

nientes da atuação judicial e
extrajudicial para ações de
enfrentamento da Covid-19,
em especial para aquelas
relacionadas aos serviços de
saúde.

GOVERNO DA BAHIA LANÇA APLICATIVO PARA
MONITORAR CORONAVÍRUS (COVID-19)

Na manhã desta quarta-
feira (09), o governador Rui
Costa utilizou as redes sociais
para anunciar o aplicativo
"Monitora", que possibilitará o
registro de informações de
pessoas com suspeita do
coronavírus (covid-19), viabili-
zando o atendimento remoto,
monitoramento e acompanha-
mento dos cidadãos. O app já
está disponível gratuitamente
android.

Por meio do aplicativo,
desenvolvido pelas secre-
tarias de Ciência, Tecnologia
e Inovação (Secti) e Saúde
(Sesab), em parceria com a
Fundação Estatal Saúde da
Família (FESF-SUS), o inter-
nauta poderá acessar infor-
mação, segura e de quali-
dade, e ter o acompanha-
mento do seu estado de

O Monitora foi desenvolvido pelas secretarias de Ciência, Tecnologia
e Inovação e Saúde, em parceria com a Fundação Estatal Saúde da
Família.

saúde. Além disso, serão
solicitadas informações sobre
a sua saúde e, caso seja
identificado o risco, um mé-
dico entrará em contato em
até 24 horas, pelo celular,
orientando as medidas para
o autocuidado, que devem
ser adotadas no próprio
domicílio, evitando que o
paciente se diri ja a uma
unidade de saúde e se
exponha sem que haja a real
necessidade. Caso seja indi-
cado, o médico informará
qual o serviço de referência
mais próximo. O app foi
programado para dar orien-
tações e cuidados imediatos.
O cidadão passará a ser
monitorado em casa pelo
aplicativo. O acesso à tecno-
logia é realizado por meio
de um cadastro s imples

(nome, CPF, nome da mãe e
número do cartão SUS). O
App possibilitará, também,
acesso rápido a informações
sobre a Covid-19, orien-
tações sobre o isolamento
social, serviços de saúde
próximos e o acompanha-
mento do estado de saúde
do paciente, além de um
"converse conosco".

A tecnologia do app está
articulada ao Registro Eletrô-
nico de Saúde e possibilita à
equipe de monitoramento e
à gestão do SUS um painel
de controle que permitirá
visualizar o tempo de quaren-
tena que cada paciente está
seguindo,  dent re outras
informações que servirão de
base para tomada de deci-
sões em saúde pública e de
atendimento.

BRUMADO: APROVADOS
NO CONCURSO FORAM

EMPOSSADOS

O Prefeito de Brumadodeu posse, no dia 26/03, aos
profissionais de saúde aprovados no último concurso pú-
blico. De acordo com o prefeito, a medida visa dar maior
segurança médica à população neste momento de enfrenta-
mento ao Coronavírus (Covid-19), ampliando o número de
funcionários na rede de atendimento da saúde.
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PREFEITURA DE PARAMIRIM E FUNASA SUBSTITUEM
CASAS DE TAIPA PARA COMBATER A DOENÇA DE CHAGAS

Em Paramirim, o Projeto de
Construção de Melhorias
Habitacionais para o Controle
da Doença de Chagas conti-
nua em andamento. Inicial-
mente estão sendo construí-
das 5 casas nas comunidades
de Canabravinha, Covas,
Bebedouro e Cacimbas. Logo
após, serão construídas mais
5 casa nas comunidades de
Cacimbas e Tabua. O projeto,
que conta com um investimento
de R$ 495.017,36, é fruto da
parceria entre a Prefeitura de
Paramirim e a Fundação Nacio-
nal de Saúde (FUNASA). As
novas moradias são para
atender a famílias residentes

em casas de taipa conta-
minadas com o vetor "Bar-
beiro", transmissor da Doença

de Chagas. O projeto de
substituição de casas de taipas
por alvenaria garante o acesso

à moradia com dignidade e
segurança. Após a construção
das casas e a mudança dos

moradores, a casa infestada
será demolida para eliminar os
vetores lá existentes.

TOTAL CHEGA A 69: GOVERNO DO ESTADO SUSPENDE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM MAIS 7 CIDADES

Estarão suspensas a partir
de sexta-feira (10) a circulação,
chegada e saída de qualquer
transporte coletivo intermu-
nicipal, público e privado,
rodoviário e hidroviário, nas
modalidades regular, freta-
mento, complementar, alterna-
tivo e de vans, nos municípios
de Araci, Aurelino Leal, Eu-
clides da Cunha, Gongogi,
Itagi, Itatim e Serrinha. A
decisão está publicada no
Diário Oficial, de quinta-feira
(09), e tem validade até 15 de
abril. A medida visa diminuir
a circulação de pessoas nas
ruas, como forma de combate
à disseminação do novo
coronavírus na Bahia.

Com a inclusão de 7

novas cidades no decreto, a
medida preventiva do gover-
nador Rui Costa passa a
abranger 69 cidades baianas:
Salvador, Feira de Santana,
Porto Seguro, Prado, Lauro de

Freitas, Simões Filho, Vera Cruz,
Itaparica, Itabuna, Ilhéus,
Itacaré, Camaçari, Luís Eduardo
Magalhães, Barreiras, Bom
Jesus da Lapa, Guanambi,
Vitória da Conquista, Santa

Maria da Vitória, Correntina,
Entre Rios, Jequié, Brumado,
Conceição do Jacuípe, Jua-
zeiro, Teixeira de Freitas, Nova
Soure, São Domingos, Cana-
rana, Ipiaú, Itagibá, Itamaraju,

Itororó, Pojuca, Dias D'Ávila,
Alagoinhas, Barra, Candeias,
Coaraci, Itajuípe, Medeiros
Neto, Santa Cruz Cabrália,
Barra do Rocha, Eunápolis,
Belmonte, Conde, Uruçuca,
Itapetinga, Conceição do Coité,
Utinga, Adustina, Cachoeira,
São Félix, Gandu, Ibirataia,
Itarantim, Palmeiras, Piripá, Barra
do Choça, Campo Formoso,
Catu, Ibotirama, São Francisco
do Conde, Araci, Aurelino Leal,
Euclides da Cunha, Gongogi,
Itagi, Itatim e Serrinha. Em
algumas cidades sem casos
confirmados de coronavírus, o
sistema de transporte intermu-
nicipal foi suspenso porque está
integrado ao de municípios com
registros da doença.
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RIO DE CONTAS: VEREADORES EMITEM NOTA DE
ESCLARECIMENTO SOBRE RECURSOS DO PRÉ-SAL

O Presidente da Câmara
de Rio de Contas Luciano
Pierote, juntamente com os
vereadores Valgléber Mafra,
Célio Evangelista, Jhony Abreu
e Vinícius Costa emitiram uma
Nota de Esclarecimento acerca
da votação do Projeto de Lei
N.º 285/2020, de autoria do
Poder Executivo, que pediu
autorização ao legislativo para
aplicação dos recursos oriun-
dos dos royalties do Pré-Sal,
totalizando R$ 797.868.64.
Leia baixo a Nota de Escla-
recimento na íntegra:

NONONONONOTTTTTA DE ESCLA DE ESCLA DE ESCLA DE ESCLA DE ESCLARECI-ARECI-ARECI-ARECI-ARECI-
MENTMENTMENTMENTMENTO - O - O - O - O - O prefeito do
Município de Rio de Contas,
Cristiano Cardoso Azevedo,
vem, na contramão do mo-
mento que atravessa todo o
mundo, pregando a discórdia
e inverdades, criando um clima
de animosidade com a Câmara
de Vereadores.

Tudo isso porque seus ca-
prichos não vêm sendo atendi-
dos pelos vereadores de opo-
sição, que têm-se voltado neste
momento apenas para a pre-
venção ao vírus do Covid 19.

A questão se deu quando
o prefeito encaminhou à Câma-
ra de Vereadores, no último dia
24/03/2020, o Projeto de Lei
nº 285 /2020, pedindo
autorização para a aplicação dos
recursos oriundos do royaltes

do Pré-Sal, totalizando R$
797.868,64 (setecentos e
noventa e sete mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e sessenta
e quatro centavos).

Deste valor solicitou APE-
NAS R$ 290.000,00 para
área da saúde (bem menos da
metade), sendo, segundo o
prefeito, necessário para
finalizar as obras de reforma
do hospital e aquisição de
equipamentos, sem contudo e
como é obrigação do gestor
público, descrever quais são os
citados equipamentos, tão
pouco explicar como usará os
recursos no hospital.

Mesmo não tendo, o pre-

feito, cumprido com suas obri-
gações de prestar contas, os
vereadores de oposição, sen-
síveis ao momento de pande-
mia e preocupados com a vida
e a saúde da população riocon-
tense, aprovaram todo o valor
solicitado para a área da saúde,
ou seja, R$ 290.000,00.

Ocorre que além deste
importante valor para a área
da saúde, o prefeito pediu o
valor de mais de MEIO MI-
LHÃO DE REAIS para obras de
calçamento.

Os vereadores de opo-
sição, numa atitude de respon-
sabilidade que o momento
exige, ponderaram que, ainda

sem desmerecer a importância
das obras de calçamento, o
momento não é propício para
tal gasto, visto que mais
recursos poderão ser neces-
sários na prevenção e quem
sabe no combate ao Novo
Coronavírus.

Desta forma, os vereadores
de oposição deixaram o MEIO
MILHÃO DE REAIS, reservado
para eventual necessidade
futura na área da saúde e se
comprometeram, ainda em
Sessão da Câmara, a, tão logo
passe a Pandemia do Covid 19,
e caso não seja utilizado o
recurso reservado, liberá-lo
para o calçamento das ruas

solicitadas.
Esta é a única e verdadeira

narrativa dos fatos. Sugerimos
ao prefeito que busque o
equilíbrio, a sensatez e o
exercício da verdade que o
cargo exige, sobretudo num
momento difícil para todos os
munícipes. A ganância nunca
é um sentimento apropriado
para quem diz que escolheu
servir ao coletivo.

Rio de Contas, 03/04/
2020.

Luciano Freitas Pierote,
Valgléber Sacramento Santos
Mafra, Célio Evangelista da
Silva, Jhony Silva Abreu e
Vinícius Costa de Souza

BRUMADO: SETOR DE SAÚDE RECEBE DOAÇÕES DE
EMPRESAS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Brumado
recebeu, nesta semana, doa-
ções de produtos para o com-
bate à Pandemia do Corona-
vírus (Covid-19). O município
já tem 5 casos confirmados da
doença. No dia 02/04, Lojas
Maçônicas e empresários de
Vitória da Conquista doaram
50 máscaras de proteção
facial à Secretaria Municipal de
Saúde (Sesau). No dia 03/04,
o Grupo Itaipava entregou ao
município 382 l i t ros de
álcool 70%. A entrega foi
realizada pelo gerente Al-
berto Azevedo ao Secretário
da Saúde Claúdio Feres.
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REFORMA TRIBUTÁRIA DEVE PRIORIZAR SIMPLIFICAÇÃO
DE IMPOSTOS, DEFENDEM PARLAMENTARES DA BAHIA
Por conta do coronavírus,

a comissão mista especial que
analisa a reforma tributária no
Congresso Nacional paralisou,
por tempo indeterminado, as
discussões do texto que atuali-
zará o modelo de cobrança de
impostos no Brasil. A expecta-
tiva inicial do relator, deputado
federal Aguinaldo Ribeiro (PP-
PB), era de que o parecer fosse
apresentado na comissão no
fim de abril, mas isso deve ser
protelado diante da para-
lisação parcial das atividades
no Congresso Nacional.

Na avaliação do deputado
federal João Roma (Republi-
canos-BA), o debate sobre o
tema deve ser restabelecido
assim que a pandemia estiver
sob controle e não houver
riscos à saúde de parla-
mentares e funcionários do
Legislativo. Ele defende a
simplificação tributária e

O senador Jaques Wagner (PT-BA) também concorda que é preciso
enxugar impostos no país, mas opina que o Parlamento terá um
grande desafio pela frente até chegar a um consenso sobre o tema.

considera um avanço a criação
do Imposto Sobre Bens e
Serviços (IBS), que une tributos
federais, estaduais e muni-
cipais em um só. "Sem dúvida
nenhuma, os países que estão
dando certo adotam essa
modelagem. A estrutura brasi-
leira é lastreada no imposto de
maior arrecadação, que é o
ICMS, e é obsoleta, não condiz
com a realidade atual. Também
não consegue ser abrangente
adequadamente e, muito
menos, ser justa", critica Roma.

O IBS sugerido para o
Brasil, previsto nas propostas
de Emenda à Constituição
(PEC) que tramitam na Câmara
e no Senado, é baseado no
Imposto sobre Valor Adiciona-
do (IVA), utilizado pela maio-
ria dos países desenvolvidos
para a tributação do consumo
de bens e serviços.  A prin-
cipal mudança em relação ao

que ocorre hoje é que, du-
rante a cadeia produtiva, todo
imposto pago pelos forne-
cedores vai gerar crédito para
a próxima venda desse pro-
duto, evitando a cumula-
tividade das cobranças -
principal alvo de críticas do
setor produtivo. O senador
Jaques Wagner (PT-BA) também
concorda que é preciso enxu-
gar impostos no país, mas
opina que o Parlamento terá
um grande desafio pela frente
até chegar a um consenso
sobre o tema, de modo que
estados e municípios não
sejam prejudicados economi-
camente. "Para mim, no aspecto
da simplificação, a reforma
seria fundamental. [O pro-
blema é que] reforma tributária
sempre é complexa, porque
todo mundo quer, mas cada
um tem a sua. Então, não é
uma coisa simples", pondera.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

BAHIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA EM 158 MUNICÍPIOS

Em sessão virtual realizada no dia
08/04, a Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA) reconheceu o estado de
calamidade pública devido à Pandemia
do Coronavírus (Covid-19) de Candi-
ba, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba,
Dom Basílio, Érico Cardoso, Guajeru,
Itambé, Itapetinga, Ituaçu, Lagoa Real,
Livramento, Paramirim, Presidente Jânio

Quadros, Riacho De Santana, Rio De
Contas, Rio Do Antônio, Seabra, Vitória
Da Conquista e outros 139 municípios.

A votação ocorreu após um acordo
de dispensa de formalidades inter-
mediado pelo presidente Nelson Leal
(PP), e os líderes da bancada do
governo, Rosemberg Pinto (PT) e o da
oposição, Sandro Régis (DEM). Agora,

o estado possui 181 municípios em
estado de Calamidade. Outros 60
projetos de Decreto Legislativo en-
contram-se na Assembleia para
apreciação na próxima semana. De
acordo com o presidente Nelson Leal,
a data ainda será definida e novos
pedidos deverão chegar à AL-BA.

Somente a Assembleia pode

reconhecer o estado de calamidade
pública, liberando as prefeituras para
gastarem dinheiro público com menos
burocracia em tempos de crise. A
medida, por exemplo, permite que a
gestão realoque recursos da educação
para saúde, sem a necessidade de
cumprir metas orçamentárias, durante
o enfrentamento a Covid-19.
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ELEIÇÕES 2020: GUANAMBI: PREFEITO JAIRO
MAGALHÃES E VEREADORES SE FILIAM AO PSD
Em Guanambi, o Prefeito

Jairo Magalhães, o ex-Secretá-
rio de Saúde André Moitinho
e os Vereadores Agostinho Lira
e Hélio Pereira se filiaram ao
Partido Social Democrático (PSD)
na noite desta quarta-feira (1º).
O ato contou com a presença
do vice-Prefeito Hugo Costa, do
Secretário Municipal de Cultu-
ra Paulo Costa, de Jaylma Fer-
nandes, do Vereador Fabrício
Lopes, do Deputado Federal
Charles Fernandes e da Depu-
tada Estadual Ivana Bastos, que
reafirmaram a importância da
filiação de lideranças para
reforçar o grupo do Senador
Otto Alencar e do Governador
Rui Costa no município.

Charles Fernandes e Ivana Bastos reafirmaram a importância da filiação de lideranças para reforçar o grupo do Senador Otto Alencar e
do Governador Rui Costa no município (Foto: divulgação).

CÂMARA DE VEREADORES DE BRUMADO REPASSA
R$ 100 MIL À PREFEITURA PARA COMPRA DE
CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES

Na segunda (30), os verea-
dores brumadenses decidiram,
por unanimidade, que a Câmara
irá repassar R$ 100 mil à
Prefeitura de Brumado para o
combate ao Coronavírus (Co-
vid-19). O cheque foi entregue
ao Secretário de Administração
e Finanças João Nolasco pelos
vereadores Santinho, Zé Ribeiro
e Zé Carlos de Jonas, junta-
mente com um ofício, soli-
citando que a verba seja des-
tinada a compra de cestas
básicas para serem distribuídas
às famílias carentes do muni-
cípio. De acordo com a Asses-
soria da Câmara de Vereadores,
o montante é resultado da eco-
nomia dos gastos com diárias,
material gráfico, gasolina, água
e energia elétrica.
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MÉDICO, PADRE E ADVOGADO PESCANDO

Certo fim de semana, um médico, um padre e um advogado foram pescar.
O motor do barco morreu e um dos remos tinha caído na água. Quando o
médico se preparava para pular atrás do remo, o barco foi cercado por
tubarões.
– Não posso mergulhar agora – disse o médico. – Se alguém for mordido,
vai precisar de mim.
– Eu também não posso ir – disse o padre. – Se o médico falhar, eu
preciso dar a extrema-unção.
– Tudo bem – disse o advogado. – Pode deixar que eu vou.
O advogado mergulhou, os tubarões saíram de perto, ele retornou com o
remo e subiu de volta ao barco. O médico e o padre ficaram estupefatos.
O advogado simplesmente sorriu e disse:
– Respeito profissional.

CLIENTE CONFUSO

Trabalho num escritório de advocacia que atua no ramo de Direito Público.
Certa ocasião, a estagiária atendia ao telefone um cliente que se mostrava
muito irritado, a ponto de a atendente me chamar para dar explicações que
pudessem convencê-lo. Ao falar com ele, perguntei qual era sua dúvida:
– Olha, entrei com um processo aí com o mesmo objetivo de um amigo
meu, muito tempo antes dele, e o dele já está bem mais adiantado – disse.
Perguntei, então, o nome de seu amigo e consultei o sistema. Verifiquei
que o processo do amigo ainda aguardava julgamento em primeiro grau,
e o dele já começava a fase de execução. Quando lhe expliquei isso,
ainda levei a maior bronca:
– Vocês estão todos tentando me enganar. São uns mentirosos. O meu
processo ainda está na 1ª Vara da Fazenda enquanto o processo do meu
amigo já está na 10ª Vara.

LUGAR RESERVADO

Enquanto estava prestando serviço como jurado, por acaso peguei o
mesmo elevador que um juiz visitante. Ele perguntou onde os jurados
estacionavam, e informei que tínhamos nosso próprio estacionamento a
vários quarteirões de distância. Então me ocorreu que ele poderia estar
com dificuldade de encontrar vaga para seu carro, portanto continuei:
– Mas, Meritíssimo, há um lugar especialmente reservado para os juízes
lá embaixo.
– Sim – disse ele secamente. – Tenho certeza de que há.

PERDA DE PESO

Precisando perder alguns quilos, meu marido e eu entramos numa dieta
de receitas específicas para cada refeição do dia. Segui à risca as
instruções, dividindo cada? receita preparada em duas porções. Nós nos
sentimos o máximo e achamos a dieta maravilhosa – e nunca sentíamos
fome! Mas quando nos demos conta de que estávamos ganhando peso,
em vez de perder, conferi de novo as receitas. Nelas, em letras miúdas,
lia-se: “Rende 6 porções.”

DIETA PROGRAMADA

Uma tarde minha mãe e eu conversávamos sobre nosso problema mútuo
de excesso de peso, quando lhe fiz um desafio. Se eu perdesse mais
peso do que ela durante o mês seguinte, não teria de pagar o dinheiro que
lhe devia; se ela perdesse mais, minha dívida seria mantida. Tudo pelo
incentivo!
– Tudo bem – respondeu minha mãe, animada. – Mas vamos esperar
duas semanas antes de começar. Há algumas coisas que quero comer
antes.

ESPERANDO O PONTO CERTO

Minha irmã decidiu fazer dieta, e logo no primeiro dia me ligou. Ela estava
de boca cheia e eu perguntei o que estava comendo.
– Um bolo. Acabei de me pesar: 69,5 quilos. Achei que ainda não estava
na hora de fazer dieta. Resolvi esperar chegar aos 70 quilos.

IBIASSUCÊ: IDOSOS RECEBEM
VACINA SEM DESCER DO CARRO

A Prefeitura de Ibiassucê,
por meio da Secretária Muni-
cipal de Saúde, está realizando
a Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe no muni-
cípio. Nesta etapa, as vacinas
são destinadas aos profis-
sionais de saúde e aos idosos,
que podem ser vacinados pelo
sistema de Drive Thru, no qual
o idoso é vacinado sem pre-
cisar descer do carro, evitando
aglomerações e, conseque-
ntemente, diminui o risco de
contaminação. O sistema Drive
Thru, uma iniciativa pioneira
na região, está em funciona-
mento em frente das Unidades
Básicas de Saúde (UBSs). O
Governo Municipal também
implantou barreiras sanitárias
nas entradas da cidade.

PREFEITO DE GUAJERU DECRETA
ESTADO DE EMERGÊNCIA E
ESTABELECE MEDIDAS DE

PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS
No Decreto Nº 019/2020,

publicado no Diário Oficial de
Guajeru, no dia 18/03, o
prefeito Gil Rocha declarou
estado de emergência no
município e determinou di-
versas medidas temporárias
para o combate à proliferação
do novo Coronavírus (Covid-
19), confira abaixo:

Ficam canceladas viagens
de servidores da Prefeitura
para localidades que existam
casos confirmados do Covid-
19 por 15 dias; Estabelece que
reuniões entre servidores da
Prefeitura e consultores de
outros municípios sejam reali-
zadas por videoconferência;
Suspende reuniões institu-
cionais da Prefeitura, salvo se
tratar de assunto de excepcional
interesse público; Possibilita a
antecipação das férias para
servidores da Prefeitura maiores
de 60 anos portadores de
doenças crônicas; Suspende as
aulas do Centro de Referência
e Assistência Social (Cras)

Zilda Arns; Suspende as aulas
da rede pública municipal de
ensino e antecipa o recesso
junino; Proíbe a realização de
festas, eventos, reuniões
públicas e privadas; Determina
regras para evitar aglomerações
na Feira Livre; Estabelece regime
de atendimento nas Unidades

de Saúde para casos de ur-
gência e quadros clínicos de
síndromes respiratórias; Esta-
belece regime laboral aos
departamentos da Prefeitura,
das 8h às 13h; Estabelece que
estabelecimentos particulares
cumpram os procedimentos de
biossegurança.
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GOVERNO DE CACULÉ FLEXIBILIZA MEDIDAS DE
COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS
O prefeito de Caculé, Beto

Maradona, publicou no Diário
Oficial do município, edição
dia 01/04, o Decreto 1.554
que flexibiliza medidas contra
o combate e prevenção do
Coronavírus (Covid-19). O
Decreto 1.554 revogou os
artigos 1º e 2º do Decreto
1.551, de 23 de março de
2020, que determinava o
fechamento dos comércios da
cidade que não eram essenciais.
Abaixo, no 'leia mais', o prefeito
comenta sobre a situação.

A partir desta quinta-feira
(02) os estabelecimentos
poderão ser abertos desde que

mantenham as regras sani-
tárias de higiene, limpeza e
lotação estipuladas nos demais
decretos municipais e nas
normativas estaduais e fe-
derais. O Prefeito estipulou
também o horário de fun-
cionamento dos estabele-
cimentos durante a semana e
final de semana. Bares e
restaurantes poderão abrir,
mantendo mesas a 2 metros
de distância uma da outra. A
feira livre também foi liberada
com normas que devem ser
seguidas para evitar a aglo-
meração de pessoas. Festas e
eventos continuam proibidos.

VEREADOR EDY FRUTAS
LANÇA PRÉ-CANDIDATURA A
PREFEITO DE DOM BASÍLIO
Durante a sessão ordinária

da Câmara de Dom Basílio,
antes da pandemia do novo
coronavírus (covid-19), mas
que somente agora a nossa
reportagem teve acesso à gra-
vação, o Vereador Edy Frutas
lançou a sua pré-candidatura
a Prefeito de Dom Basílio. Em
sua fala, o Vereador destacou
que tem ao longo do seu
mandato nunca pleiteou nada
em benefício próprio e que
sempre cobrou do poder
executivo melhorias na área
da saúde e educação, mais
investimentos na recuperação
das estradas rurais, bem como
maior atenção com a popula-
ção de baixa renda e mais
atenção com as causas sociais.

"Eu sou contra qualquer
tipo de corrupção. Quero uma
política nova para Dom Basílio,
com maior participação dos
jovens para que eles tenham
o direito de opinar e buscar o
que é melhor para as suas
famílias", destacou Edy Frutas.
O Vereador afirmou ainda que
tem muita gente especulando
que o atual prefeito será
candidato único na próxima
eleição, mas que a oposição
não pode se 'acovardar'.

"Depois de mais de três
anos de cobranças, eu não
posso permitir que o prefeito
seja candidato único. Não
quero constranger ninguém,
qualquer cidadão tem o direito
de se lançar pré-candidato e
eu estou colocando o meu
nome à disposição do povo".
Edy Frutas afirmou ainda que
na eleição passada muitos

duvidaram da eleição e chega-
ram a dizer que ele não teria
50 votos, mas que ele foi eleito
com a graça de Deus e a con-
fiança do povo. "O atual prefeito
já foi vereador e depois se ele-
geu prefeito. Hoje, estou colo-
cando o meu nome à dispo-
sição para o povo ter o direito
de escolher quem é melhor para
Dom Basílio", finalizou.

BRUMADO: 34ª CIPM
ESTÁ REALIZANDO

CAMPANHA PATRULHA
SOLIDÁRIA

A 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM),
em Brumado, está arrecadando doações de alimentos não
perecíveis e de produtos de higiene, que serão entregues às
famílias carentes da região. Os interessados em participar da
Patrulha Solidária PM podem entregar as doações na sede
da 34ª CIPM (Comando), dos Destacamentos PM ou
diretamente aos policiais militares.
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GOVERNADOR RUI COSTA AUTORIZA CONSTRUÇÃO
DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM BRUMADO

O governador Rui Costa
assinou a ordem de serviço
para a construção de uma
Policlínica Regional de Saúde
que servirá aos habitantes de
Brumado e de outros 17
municípios do entorno. A
solenidade foi realizada no
dia 16/03. A intervenção
conta com um investimento
superior a R$ 11,7 milhões e
tem previsão de conclusão
prevista para cerca de 10
meses.  O governador Rui
Costa fez a assinatura do
documento no bairro São José,
que futuramente abrigará o
equipamento de saúde. "As

O governador Rui Costa fez a assinatura do documento no bairro
São José, que futuramente abrigará o equipamento de saúde.
(Fotos: Camila Souza / GOV-BA)

policlínicas vêm se juntar às
unidades básicas de saúde,
com o objetivo de fortalecer a
prevenção. Antes das poli-
clínicas, as pessoas que moram
no interior tinham que se
deslocar para municípios dis-
tantes ou para a capital, em
busca de uma especialidade ou
exame que não era ofertado na
sua cidade. Com esse novo
modelo de regionalização da
saúde, a população dispõe de
uma estrutura confortável,
inclusive no deslocamento, para
um atendimento de qualidade".

Com 3.200m2 de área
construída, a Policlínica em

Brumado ofertará atendimento
ambulatorial, apoio diagnóstico
e terapia, por meio de exames
como raio-X, ultrassonografia,
tomografia, mamografia, resso-
nância magnética, endoscopia,
ergometria, eletrocardiograma,
ecocardiograma e eletro-
encefalograma. Ainda há
espaços destinados ao trata-
mento do pé diabético, coletas
laboratoriais e procedimentos
ambulatoriais. Os demais
municípios beneficiados, que

integram o Consórcio Interfe-
derativo de Saúde da Região
de Brumado, são Barra da
Estiva, Boquira, Botuporã,
Caturama, Contendas do
Sincorá, Dom Basílio, Érico
Cardoso, Ibicoara, Ibipitanga,
Ituaçu, Jussiape, Livramento de
Nossa Senhora, Macaúbas,
Paramirim, Rio de Contas, Rio
do Pires e Tanhaçu.

Na oportunidade, o gover-
nador deu por inaugurada a
Estação Retransmissora da TVE
Digital, em Brumado, e lançou
o edital de licitação para
Implantação de um sistema
integrado de abastecimento de

água nas localidades de
Cristalândia, Tapera, Morri-
nhos, Barreiro Branco, Umbu-
ranas, Roça de Baixo, Várzea
do Mocó e Várzea da Areia.
Rui autorizou ainda que a
Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR) viabilize a celebra-
ção de dois convênios do
Bahia Produtiva. As entidades
beneficiadas são a Associação
dos Pequenos e Mini Produ-
tores e Distribuidores de Leite
de Brumado e a Associação
Comunitária do Povoado de
Campo Seco e Adjacências. Os
dois convênios envolvem R$
698 mil em recursos.
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CORONAVÍRUS: PREFEITURA
DE MACAÚBAS CANCELA

FESTEJOS JUNINOS

A Prefeitura de Macaúbas
cancelou o seu tradicional São
João neste ano por conta da
pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19). A informação foi
confirmada, nesta terça-feira
(24), pelo prefeito Amélio Costa
Júnior, que explicou que o foco
no momento é proteger o
município contra a doença.
Amélio chamou de "irrespon-
sabilidade", a possível decisão
de qualquer município manter
a festa.

"A gente ainda não sabe a
dimensão dessa crise. Levando
em consideração que já esta-
mos no final do mês de março
e a projeção é de que abril e
maio vai ser o pico, acho que é
impossível qualquer município
realizar o São João. Seria muita
irresponsabilidade de qualquer
gestor pensar em festejo num
momento como este. O foco
agora é tentar coibir e blindar
um pouco o município desse
vírus", disse Costa.

CONDEÚBA: DECRETO MUNICIPAL AMPLIA AS MEDIDAS
DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Condeúba
publicou, no Diário Oficial do
Município, o Decreto Nº 015/
20, que amplia as medidas de
enfrentamento do novo Coro-
navírus e determina critérios
para o funcionamento do
comércio. O decreto tem
validade até o dia 04 de abril.
Confira abaixo as principais
determinações:

Suspensão da circulação
(saída e chegada) de veículos
operadores de linhas de trans-
porte rodoviário coletivos, alter-
nativos e similares intermuni-
cipais e interestaduais de
passageiros que venham de

quaisquer pontos de origem
para o município de Condeúba;

Suspensão de funciona-
mento do atendimento pre-
sencial ao público de lojas de
comércio varejista e atacadista,
bares, lanchonetes, clubes,
associações recreativas e
similares,  hotéis e hospedarias
para pessoas de municípios
com casos confirmados, casas
de eventos, entre outros;

Autorização do funciona-
mento do comércio de gê-
neros alimentícios, exclusi-
vamente para atendimento de
serviços de entrega (delivery);

Autorização do funciona-

mento de serviços de saúde,
farmácias, assistência médica
e hospitalar; supermercados,
mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros e quitan-
das, mediante controle de
acesso para não gerar aglo-
meração de pessoas

Autorização de funciona-
mento de lojas de venda de
alimentação para animais,

distribuidores de gás, lojas
de venda de água mineral,
padarias, tratamento e abas-
tecimento de água, seguran-
ça privada, serviços funerá-
rios, bancos e cooperativas
de crédito, postos de com-
bustível, desde que obede-
çam as orientações de segu-
rança para garantir a limpeza
e higiene do ambiente.

STF SUSPENDE PAGAMENTO DA
DÍVIDA DA BAHIA COM UNIÃO
Em decisão publicada no

dia 23/03, o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Alexandre de Moraes,
suspendeu por 180 dias o
pagamento das parcelas da
dívida do Governo da Bahia
com a União para que o
Estado utilize os valores no
combate à pandemia do
coronavírus. O pedido foi
feito pela Procuradoria Geral
do Estado da Bahia (PGE-
BA), que, diante da diminui-
ção da receita estadual por
conta dos investimentos que
o Estado vem fazendo para
enfrentar a pandemia do
novo coronavírus, viu, nesta
medida, a possibilidade de
aplicar os recursos que
seriam utilizados para o
pagamento da dívida no
enfrentamento ao Covid-19.

A PGE ajuizou a ação
para pedir ao Supremo que,
em caráter liminar, deter-
minasse a suspensão tempo-
rária do pagamento das
prestações a vencer da dívida
com a União, decorrente do
Contrato 006/97 STN/
COAFI e seus aditivos, pelo
período de seis meses, sem
imposição de multa contra-
tual ou qualquer restrição
cadastral, remetendo o ven-
cimento das parcelas suspen-
sas para o final do contrato.

A Procuradoria afirmou ainda
que o Estado está em dia com
seus pagamentos para com a
União. Alexandre de Moraes
entendeu que a gravidade da
emergência causada pela
pandemia do Covid-19 exige
das autoridades brasileiras, em
todos os níveis de governo, a
efetivação concreta da pro-
teção à saúde pública, com a
adoção de todas as medidas
possíveis para o apoio e
manutenção das atividades do
Sistema Único de Saúde (SUS).
O ministro destacou que a
alegação do Estado da Bahia,

de que está impossibilitado
de cumprir a obrigação com
a União em virtude do atual
momento extraordinário e
imprevisível relacionado à
pandemia do Covid-19, é
absolutamente plausível, dei-
xando claro que é imperativa
a destinação de recursos pú-
blicos para atenuar os graves
riscos à saúde em geral,
como forma de dar efeti-
vidade à proteção a esse
direito fundamental. Ale-
xandre de Moraes ressaltou
também que o estado deverá
comprovar que os valores
respectivos estão sendo
integralmente aplicados na
Secretaria da Saúde (Sesab)
para o custeio das ações em
prevenção, contenção, com-
bate e mitigação à pandemia
do coronavírus.

Ao deferir o pleito, o
ministro citou sua decisão na
ACO 3363, por meio da qual
o Estado de São Paulo também
pleiteou a suspensão do paga-
mento de parcelas previstas em
Contrato de Consolidação,
Assunção e Refinanciamento
da dívida pública firmado com
a União pelos mesmos moti-
vos. O relator determinou,
ainda, a participação do Estado
em audiência virtual para
composição com a União
sobre o tema decidido.
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ESTUDANTES DE RIO DE CONTAS ESTIMULAM O HÁBITO
DA LEITURA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA

Os estudantes membros
do Clube do Livro "De cora-
ção", do Colégio Estadual
Carlos Souto, em Rio de Con-
tas, estão socializando os seus
momentos de leitura entre os
colegas, por meio do aplicativo
de videoconferência Zoom. A
iniciativa tem o objetivo de
fomentar o hábito da leitura e
fortalecer o clube que foi
criado neste ano, além de ter
na arte literária um suporte
para enfrentar os dias de
isolamento social devido à
pandemia do novo Coro-
navírus (covid-19). Os horá-
rios das reuniões on-line são
marcadas através de um grupo
de WhatsApp do clube. Os
estudantes recebem o link de
acesso e interagem por meio
das câmeras. Durante os
encontros, eles compartilham
fotos dos livros que estão
lendo, debatem sobre as obras
e dão dicas de leitura.

Segundo a coordenadora

A iniciativa tem o objetivo de fomentar o hábito da leitura e
fortalecer o clube para enfrentar o isolamento social devido ao
novo Coronavírus. (Fotos: Divulgação / SEC)

pedagógica e mediadora do
clube, Cláudia Brasília, mesmo
com o isolamento social, o
clube está em plena atividade.
"Eles demonstram engaja-
mento quanto às propostas do
clube, que é a democratização
do acesso à leitura e a forma-
ção de leitores criativos, críticos
e proativos, ampliando, assim,
a aquisição de novos conheci-
mentos, o repertório cultural e
digital, a responsabilidade, a
empatia e a cooperação".

 A diretora do colégio,
Luciana Teixeira, falou de que
forma a iniciativa tem refletido
no desenvolvimento dos
estudantes. "Estamos conse-
guindo fazer com que os
alunos leiam mais. Este projeto
traz um incentivo para novos
leitores, uma vez que alunos que
não tinham o hábito ou gosto
pela leitura estão desenvol-
vendo estas habilidades e, com
isto, incentivando outros alunos
e outras pessoas e, assim, a coisa

vai crescendo e tomando
excelentes proporções".

 Para Beatris Guedes, de 17
anos, do 3° ano, o clube lhe
abriu novos horizontes devido
ao contato mais direto com a
leitura. "O clube do livro foi uma
experiência nova pra mim. Ain-
da estou me descobrindo nesse
mundo da leitura e vejo que é
algo muito satisfatório. Antes, eu
não tinha o hábito e nem o
interesse de ler livros e, depois
desse projeto, tudo mudou. Eu
não sabia o que estava perden-
do. O clube me proporcionou
isso, de ler livros que abram a
minha mente e me faça refletir
sobre o lugar em que eu vivo.
Esses livros me fazem pensar em
coisas que eu poderia fazer para
melhorar como pessoa e cidadã
desse mundo. Só tenho gra-
tidão pelo clube do livro",
revelou a estudante.

Em função da situação de
emergência de Saúde Pública
provocada pelo Coronavírus, as

aulas foram suspensas em toda
a Bahia por 30 dias. A repo-

sição das aulas será realizada
na rede estadual de ensino.

VEREADOR ENTRA COM REPRESENTAÇÃO NO
MINISTÉRIO PÚBLICO POR CRIME CONTRA A HONRA

O Vereador Vinicius Costa,
de Rio de Contas, acionou a
Promotoria de Justiça de
Livramento de Nossa Senhora,
através de uma Representação,
para que averigue possível
crime contra a honra praticado
pelo Diretor Administrativo do
Hospital de Rio de Contas,
Adílio Aparecido Domingos
da Silva. "Sou conhecido por
toda a região e todos sabem
que sou um cidadão, advo-
gado e cristão, que primo pelo
respeito mútuo e que não
adotei e jamais adotaria
qualquer prática discriminatória
contra qualquer pessoa e
mesmo por este fato não abrirei
mão de aguardar a resposta
do judiciário", destacou o
vereador à Redação do Jornal
da 88, de Livramento.

ENTENDA O CASO -ENTENDA O CASO -ENTENDA O CASO -ENTENDA O CASO -ENTENDA O CASO -
Na sessão realizada no dia
02/03, o Vereador Vinícius
Costa denunciou um fato que
teria ocorrido no Hospital de
Rio de Contas. Na ocasião, o
Vereador disse que uma

criança recém-nascida, carre-
gada nos braços pelo pai após
ter sido parida em via pública,
teria dado entrada no referido
Hospital, não se sabendo ao
certo se havia chegado com
vida ou não. Disse ainda que
o corpo da criança foi entre-
gue à família para que fosse
sepultado, sem que antes fosse
examinado no Instituto Mé-
dico Legal de Brumado (IML).

Na sessão realizada na

última segunda, dia 09/03, o
Diretor Administrativo do
Hospital de Rio de Contas,
Adílio Aparecido Domingos
da Silva usou a Tribuna Livre
da Câmara para prestar escla-
recimentos acerca da denúncia.
Na ocasião, ele informou que a
criança havia chegado sem vida
ao Hospital, que a equipe
médica tentou sem sucesso
reanimá-la. Até aí, nada de
diferente. O problema foi que o

Diretor teria aproveitado o uso
da Tribuna Livre para tentar
desqualificar o denunciante e

atacá-lo na sua honra, acu-
sando o mesmo de ter praticado
crime de 'injúria racial'.
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MORRE JURISTA E
DEPUTADO FEDERAL
LUIZ FLÁVIO GOMES

Faleceu, no dia 01/04, o deputado federal e jurista, Luiz
Flávio Gomes. Em 2019, LFG, como também era conhecido,
anunciou seu afastamento da Câmara dos Deputados após
ser diagnosticado com leucemia. Luiz Flávio Gomes também
comandava o movimento "Quero um Brasil Ético, além de
ser colunista do site Sertão Hoje.

Luiz Flávio Gomes nasceu em 6 de maio de 1957, na
cidade de Sud Mennucci (SP). Graduou-se em Direito pela
Faculdade de Direito de Araçatuba em 1979, tornou-se mestre
em Direito Penal pela Universidade de São Paulo em 1989 e
doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de
Madri, em 2001. Foi professor de Direito Penal e Processo
Penal em vários cursos de pós-graduação, dentre eles o da
Facultad de Derecho de la Universidad Austral em Buenos
Aires, Argentina, e da UNISUL, de Santa Catarina. Foi professor
honorário da Faculdade de Direito da Universidad Católica
de Santa María, em Arequipa, no Peru.

Além da atuação acadêmica, Luiz Flávio foi policial civil,
delegado de polícia em 1980, promotor de Justiça em São
Paulo de 1980 a 1983, juiz de Direito em São Paulo de
1983 a 1998, e advogado de 1999 a 2001. Também atuou
como individual expert observer do X Congresso da ONU,
realizado em Viena de 10 a 17 de abril de 2000, membro
e consultor da delegação brasileira no décimo período de
sessões da Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Penal
da ONU, em 2001, e secretário geral do Instituto
Panamericano de Política Criminal.

PREFEITURA DE CAETITÉ
DISTRIBUI ALIMENTOS DO PAA

PARA FAMÍLIAS CARENTES
Na manhã da sexta-feira

(03), a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
recebeu os primeiros volumes
de produtos da agricultura
familiar para a execução do
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) em 2020.
Com a compra do PAA, a
Prefeitura garante o escoa-
mento da produção familiar
transferindo renda para os
agricultores do município que
também são atingidos pela
crise causada pela pandemia
do coronavírus (covid-19).
"Estamos muito contente com
a retomada do programa aqui

em Caetité. O PAA ao mesmo
tempo que compra os produtos
da agricultura familiar gerando

renda para esses produtores
também realiza a transferência
simultânea desses alimentos
para famílias carentes", co-
mentou o secretário da pasta,
Gledson Moreira.

Os produtos recebidos
foram repassados para o
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
Urbano que realiza a doação
dos alimentos para famílias em
situação de vulnerabilidade
cadastradas em programas
sociais.

COVID-19: PREFEITOS SOLICITAM
RECURSOS AO GOVERNADOR

Por meio de ofício, os
prefeitos baianos, através da
União dos Municípios da
Bahia (UPB), solicitaram ao
governador Rui Costa o repas-
se de recursos para medidas
emergenciais de enfrenta-
mento ao Coronavírus. De
acordo com a portaria publi-
cada pelo Ministério da Saúde
em 23 de março, o governo
federal repassou R$ 600
milhões aos estados brasi-
leiros para custeio de ações
contra a Covid-19, dos quais
cabem aos municípios, por
meio da pactuação da Comis-
são Intergestores Bipartite
(CIB), o recebimento mínimo
correspondente a R$ 2 per
capita, que podem ser transfe-

ridos fundo a fundo para as
prefeituras. A UPB ressalta que
o pleito pelo repasse é da
maioria dos municípios baianos

e que o prefeito que optar pela
gestão estadual do recurso
encaminhará ofício ao gover-
nador expressando a intenção.

Página 15
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ÁRIES - DE 21/03 A 20/04 - Mercúrio troca ótimas vibrações,
fortalecendo sua fé e energia para enfrentar e superar desafios.
Além disso, interesses de trabalho estarão favorecidos e sua
intuição mais afiada pode indicar os melhores caminhos para
tomar decisões. A Lua Cheia esquenta o clima no romance. Se
tem um par, vai sentir a ligação ainda mais forte. Se busca um
crush, pode engatar namoro firme.
TOURO - DE 21/04 A 20/05 - Isolamento social é difícil, mas
nada de comer o estoque de bolacha, combinado? Bora comer
mais frutas, beber água e se alimentar corretamente! A Lua Cheia
traz mais vitalidade, além de estimular suas iniciativas e conquistas.
Planos com pessoas que tenham interesses em comum com
você podem decolar. No amor, o período será de entrosamento e
sintonia com seu bem.
GÊMEOS - DE 21/05 A 20/06 - Sua estrela vai brilhar nas
paqueras. Pra quem já tem par, o clima está super favorável.
Também não terá brigas com amigos nem com os parentes. Tá
tranquilo! Afinal, o momento é de união, né? A saúde estará fortalecida,
mas resista e evite sair da rotina! O trabalho também deve fluir
como espera e sua capacidade de concentração tende a aumentar.
CÂNCER - DE 21/06 A 20/07 - Notícias e acontecimentos
envolvendo parentes estarão no centro das suas atenções e você
terá mais pique e disposição para cuidar dos assuntos domésticos,
organizar e embelezar sua casa. Pode rolar de começar um curso
online e até um lancinho com um crush que pode ter futuro. Pra
quem já vive um romance, não vai faltar sintonia com o par.

LEÃO - DE 21/07 A 22/08 - A Lua Cheia vai empoderar sua
comunicação e isso pode te deixar com uma vontade enorme de
socializar, sair com amigos e beber, mas é bom ficar só na vontade
e sossegar o facho. Socializar só por videochamada, redes sociais,
telefone e whatsapp. Mantenha distância e, se possível, fique em
casa para continuar protegendo direitinho sua saúde em tempos de
pandemia.
VIRGEM - DE 23/08 A 22/09 - Se cuide com a disciplina de
sempre, fique firme nas medidas de prevenção do Coronavírus e
procure se ocupar com atividades mais relaxantes - já que a ansiedade
pode bater mais pesado. Ventos promissores para os seus interesses
profissionais, amorosos e pessoais. O clima com os parentes e o
par será de harmonia, contentamento e muita cooperação.
LIBRA - DE 23/09 A 22/10 - A Lua Cheia vai reforçar seu carisma,
te deixar popular e impulsionar suas metas profissionais. Você tem
tudo para subir no conceito dos chefes, atrair crushes e fazer sucesso
nas redes sociais - likes vão pipocar. Na vida a dois, é provável
que você precise aparar algumas arestas com o mozão, mas você
tem diplomacia de sobra para acertar os ponteiros.
ESCORPIÃO - DE 23/10 A 21/11 - Cuide com carinho da saúde e
procure se envolver em atividades que sejam prazerosas para
você. Seus contatos e conversas podem render momentos especiais
e surpresas agradáveis, ainda mais na paquera. Ainda nesta semana
Marte fica em quadratura com Urano e isso pode trazer instabilidades
tanto para o trabalho quanto para o convívio com parentes e com a
pessoa amada.

SAGITÁRIO - DE 22/11 A 21/12 - A Lua vai agitar seus contatos
e anuncia uma semana animada. Período muito positivo para os
seus interesses financeiros. As coisas devem fluir sem obstáculos
e você pode resolver vários assuntos. Fique em casa e dê
ouvidos às orientações de especialistas. Na paixão também pode
faltar sintonia e sobrar impaciência, portanto, pegue mais leve.
CAPRICÓRNIO - DE 22/12 A 20/01 - Seu dom para argumentar
e convencer se fortalece e você pode dar a última palavra em
várias situações. Mas nada de ser arrogante. Você vai mandar
super bem na interatividade e em conversas online. A Lua Cheia
promete levantar o seu prestígio profissional. Ela também energiza
seu romance e traz ânimo à relação com o par. Melhor ficar atenta
com questões materiais e gastos.
AQUÁRIO - DE 21/01 A 19/02 - A Lua Cheia traz um belo
incentivo para você se envolver com atividades que te
proporcionam realização. Também favorece sua saúde e dá aquela
força para você começar coisas novas. Além disso, Mercúrio e
Plutão vão favorecer suas paqueras e seus interesses financeiros.
É um bom momento para se guiar pelos seus instintos: sua
intuição estará apurada e deve indicar os melhores caminhos.
PEIXES - DE 20/02 A 20/03 - Mercúrio e Plutão vão mandar
ótimas vibrações astrais nesses dias para o seu signo e você
pode alcançar objetivos importantes na vida profissional e familiar.
A Lua Cheia esquenta o astral da paixão e fortalece a sua percepção
- principalmente pra lidar com dinheiro. Só tome cuidado para não
torrar dinheiro à toa e controle o orçamento na ponta do lápis.

HORÓSCOPO

GOVERNO DE PARAMIRIM REALIZA A ENTREGA DE
3 MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

No dia 14/03, a Feira Livre
de Paramirim sediou a ceri-
mônia de entrega dos 3 novos
micro-ônibus, adquiridos pela
Prefeitura Municipal, para
atender as demandas do
transporte escolar no muni-
cípio. Além do grande número
pessoas, também participaram
do ato o prefeito Gilberto Brito,
o vice-prefeito João Ricardo, os
vereadores, os secretários
municipais, entre outras auto-
ridades e lideranças locais.

Os veículos, que juntos
somam um investimento de R$
750 mil, vindos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(Fundeb), têm capacidade para
29 lugares cada, possuem
elevador para portadores de
necessidades motoras ou

cadeirantes, câmera de moni-
toramento interna e toda a
sinalização e equipamentos de
segurança necessários. Um
micro-ônibus vai para a Loca-

lidade de Caraíbas, outro para
a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae). O

terceiro vai para a Comu-
nidade de Sacos dos Bois,
liberando o veículo que era

utilizado aqui, que é maior,
para o transporte escolar
dentro da cidade.
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PREFEITURA DE LIVRAMENTO
REGULAMENTO ABERTURA DE

ATIVIDADE ESSENCIAIS
A Secretaria Municipal de

Saúde de Livramento de Nossa
Senhora, através da equipe de
Vigilância Sanitária, realizou
inspeções sanitárias em estabe-
lecimentos pela cidade nesta
quarta-feira (08). A ação, que
contou com o apoio da 46ª
Companhia Independente de
Polícia Militar (CIPM), fechou
alguns estabelecimentos que
estavam descumprindo as
normas da Vigilância Sanitária
referentes à pandemia do
Coronavírus (covid-19). Con-
forme a Secretária, apenas o
Galpão Roma Comércio de
Frutas foi fechado por descum-
primento às recomendações do
Ministério Público (MP-BA).

Na quarta-feira (08), a Vigilância Sanitária e a PM fecharam
estabelecimentos que estavam descumprindo normas referentes
à pandemia do Coronavírus.

Nesta quinta-feira (09), a
Secretaria de Saúde publicou
a Portaria 06/2020 para

regulamentar a abertura de
algumas atividades comerciais
consideradas essenciais.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

AUDIÊNCIAS SEGUEM
SUSPENSAS ATÉ 30
DE ABRIL NA BAHIA

Conforme Decreto Judiciário
nº 237, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribuna de
Justiça da Bahia (TJ-BA), no dia
26/03, as audiências e sessões
de julgamento do Primeiro Grau
de Jurisdição, inclusive dos Tri-
bunais do Júri, seguem suspen-
sas até o dia 30 de abril, na
Bahia. O prazo poderá ser re-
visto no curso da suspensão,
de acordo com o cenário na-
cional relativo à pandemia pelo
novo coronavírus (Covid-19).

O TJ-BA, da mesma forma
que diversos órgãos e insti-
tuições do país, tem adotado
medidas preventivas ao con-
tágio pelo Covid-19. O De-
creto Judiciário nº 237 é o
sexto editado em meio à
pandemia. Foram editados
também, até o momento, três
Atos Conjuntos, além de
criado um Comitê Provisório
para avaliar periodicamente o
impacto do coronavírus no
Poder Judiciário da Bahia.

CAETITÉ: EQUIPES REALIZAM
AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE

COMBATE AO CORONAVÍRUS
A Prefeitura de Caetité, sob

a coordenação do Prefeito
Aldo Gondim, da Secretária de
Saúde Cynthia Lopes e de
todos os membros do Comitê
de Operações de Emergência
em Saúde Pública (COE), já
organizou 18 equipes para
auxiliar a vigilância de combate
ao novo Coronavírus (Covid-
19) em Caetité.

As equipes são integradas
por funcionários das Secret-
arias de Ação Social , de
Educação e a de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo, que
durante todo o dia, todos os
dias da semana, fazem cumprir
os decretos sanitários emitidos
pelo Chefe do Executivo. Tudo
com a colaboração da Polícia
Militar da Bahia (PM-BA). As
ações estão ocorrendo por
todo o município, seja na
sede, distritos, zona rural,
comunidades, postos de tra-
balho em minas ou parques
eólicos, rodovias, entre outras.
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GUAJERU: PSD REALIZA REUNIÃO VISANDO
AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DESTE ANO

O Partido Social Democrá-
tico (PSD) realizou uma reunião
em Guajeru para passar orien-
tações aos seus membros para
as eleições municipais deste
ano. O encontro, que contou
com a presença do prefeito Gil
Rocha e da primeira-dama
Marta, também serviu para
apresentar os pré-candidatos
aos cargos de prefeito e de
vereador. A reunião contou
ainda com o Advogado Rona-
dy Botelho, que atua há mais
de 20 anos em processos
elei torais ,  que explanou
sobre direito eleitoral e as
mudanças na nova legislação
eleitoral, e com o Contador
Ercílio Rocha, que falou sobre
filiação partidária e todo o
processo eleitoral.

BRUMADO: PREFEITURA ESTÁ DOANDO
CESTAS BÁSICAS PARA ALUNOS EM

VULNERABILIDADE SOCIAL
A Prefeitura de Brumado

entregou 500 kits, contendo
frutas e verduras perecíveis, às
famílias de alunos da rede
municipal de ensino cadas-
tradas nos CRAS e Bolsa
Família por terem vulnera-
bilidade social comprovada. A
entrega foi realizada com
horário agendado, para evitar
aglomerações, nas sedes dos
Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) e
Especializado da Assistência
Social (CREAS)

Devido à suspensão das
aulas por causa da pandemia
do Coronavírus (covid-19), a
Prefeitura, em entendimento
com o Ministério Público e a
Defensoria Pública, também
vem realizando a compra e
distribuição de cestas básicas.
Conforme o Prefeito Eduardo
Vasconcelos, as Secretárias
Municipais de Educação e de
Desenvolvimento Social e
Cidadania (SESOC) identifi-
caram as famílias de alunos

A entrega foi realizada com horário agendado, para evitar
aglomerações, nas sedes dos CRAS e CREAS. (Foto: Divulgação)

que estão em condição de
vulnerabilidade consultando
quem faz parte do Programa
Bolsa Família. Em seguida,
foram compradas 3.800 ces-
tas básicas, que estão sendo
entregues nas escolas muni-
cipais desde segunda-feira
(06). Para receber a Cesta

Básica, os pais dos alunos
deverão se apresentar por-
tando o cartão do Bolsa
Família juntamente com o RG
do responsável pelo be-
nefício. As famílias que já
recebem as cestas do Pro-
grama Avante Sertanejo não
entram nessa seleção.

GUAJERU: ENTREGA DO
PAA LEITE EM HORÁRIO

AGENDADO PARA
EVITAR AGLOMERAÇÃO

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Leite,
coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) em parceria com
a Prefeitura de Guajeru, está entregando 1.500 litros de
leite por semana as cerca de 300 famílias em situação de
vulnerabilidade social. A entrega, realizada no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), seguirá uma escala
de horário para evitar aglomerações. Para os idosos, a entrega
do leito será feita em domicílio. "Com a pandemia [do
coronavírus], contamos com a colaboração dos beneficiários
e pedimos para que sigam as novas regras de distribuição
do leite", explicou Ivanilde Meira, Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social.
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COELBA SUSPENDE CORTE DE ENERGIA POR 90 DIAS
Em alinhamento com as

determinações da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) para o enfrentamento
da pandemia do coronavírus
(Covid-19), a Coelba ampliou
a disponibilidade de canais
digitais e suspendeu o corte
de energia para os mais de seis
milhões de clientes em toda
sua área de concessão. A ativi-
dade de corte será suspensa
por 90 dias, conforme Reso-
lução Normativa da Aneel, de-
liberada no dia 24/03.

Apesar da suspensão
excepcional do corte, a Aneel
solicitou que os clientes que
tiverem condições de pagar as
contas honrem seus compro-
missos e, assim, evitem a inci-
dência de encargos. A reco-
mendação da agência regu-
ladora reforça a importância do
setor elétrico para a economia
e para a arrecadação de
recursos para a União e os
Estados, que utilizam a verba
para implementar políticas
públicas e, neste momento,

para combater ao coronavírus.
A fatura de energia muitas
vezes funciona como meio de
arrecadação para hospitais e
instituições beneficentes, que
dependem desse recurso para
continuar promovendo atendi-
mentos.   Por prestar um serviço
essencial à população, a
distribuidora manterá equipes
de prontidão trabalhando
initerruptamente para assegu-
rar o regular fornecimento de
energia aos clientes. Nesse
sentido, todo o esforço da
Coelba, bem como das demais
distribuidoras da Neoenergia,
será com a finalidade de permitir
o funcionamento, sobretudo, de
hospitais, unidades de saúde,
instituições públicas e privadas,
além de contribuir com o
conforto e o bem-estar de
milhares de famílias.

Em função da emergência
de saúde pública, a Aneel
definiu que as distribuidoras
não devem realizar serviços
presenciais. Sendo assim, o
envio de faturas de energia

deverá ser efetuado por meios
eletrônicos, como e-mails ou
disponibilização de códigos de
barras por aplicativos. A
empresa orienta seus clientes
que cadastrem ou atualizem
seus endereços eletrônicos e
solicitem a modalidade de
fatura por e-mail, em substi-
tuição à entrega presencial das
contas impressas. Como medi-
da preventiva e alinhada com
as orientações do Ministério

da Saúde e da Aneel para
combater o avanço do corona-
vírus, a Coelba já havia deter-
minado o fechamento das lojas
de atendimento e instituiu
medidas de isolamento social.
Para suprir a demanda dos
clientes, a empresa viabilizou
diversas opções de canais
digitais para solicitar serviços
comerciais e emergenciais,
disponíveis 24 horas por dia.

A distribuidora também foi

autorizada pela Aneel a realizar
leituras de consumo por média
aritmética, para evitar a exposição
de leituristas e clientes ao vírus.
Outra opção defendida pelo
regulador é a realização da
leitura e envio para a empresa
pelo próprio consumidor,
prática já adotada por alguns.
Todas essas medidas têm a
finalidade de contribuir com o
isolamento social e inibir a
proliferação do coronavírus.

CODEVASF RECUPERA AÇUDE DE MACAÚBAS
A Companhia de Desen-

volvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf) recuperou a Lagoa do
Açude do município de Ma-
caúbas, no sudoeste da Bahia,
a partir de investimentos de R$
1,5 milhão destinados à
empresa pública por meio de
emendas parlamentares. O
projeto foi realizado em duas
etapas, a 1ª por meio de
execução direta da Codevasf
e a 2ª por meio de convênio
com a Prefeitura de Macaúbas.
A infraestrutura hídrica foi
construída na década de 1930
pela antiga Inspetoria Federal
de Obras contra as Secas
(Ifocs), hoje Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas (Dnocs), e havia secado
há cerca de 12 anos. Atual-
mente, a população atendida
pelo abastecimento de água
chega a aproximadamente 50
mil pessoas.

"O nível de chuvas dimi-
nuiu bastante nos últimos 20
anos. Com isso, houve asso-
reamento local, afundamento
do coroamento, erosões,
excesso de vegetação e os
problemas estruturais ocasio-
nados pela falta de manu-

tenção. Como o açude não
estava acumulando água,
começaram a usar a área do
reservatório para agricultura e
pecuária. Não estava sendo
utilizado para o real objetivo
de acumulação de água",
explicou o técnico da Codevasf
Sérgio Farias.

Segundo o superinten-
dente regional da Codevasf
em Bom Jesus da Lapa, Harley
Nascimento, a obra foi execu-
tada em duas etapas. Na pri-
meira, por meio da contratação
de empresa por meio de
licitação, a Companhia atuou
basicamente na estrutura da
barragem. "Foi realizada a
recuperação do coroamento,
que estava danificado com
ondulações, e do meio-fio com
a retirada de árvores que
prejudicavam a estrutura.
Também foram colocados os
portões de acesso para evitar
a passagem de carros e cami-
nhões que danificavam a
estrutura e realizada a limpeza
do vertedouro e a retirada da
vegetação excedente", explicou.
Já a segunda etapa, foi execu-
tada a partir de convênio com
a prefeitura de Macaúbas.
"Essa etapa teve um foco maior

na limpeza de toda a bacia e
no desassoreamento, tirando
todo o excesso e aprofun-
dando o reservatório. E, para
a nossa felicidade, com a vinda
das chuvas, o resultado foi
positivo. A barragem começou
a acumular água e o nível está
subindo. Nós revitalizamos esse
rio, limpamos toda a calha,
desde a nascente até a barra-
gem. Também realizamos o
desassoreamento e alargamos
a calha do rio Riachão em mais
de 10 metros, aumentando
também a profundidade em
cerca de quatro metros", revelou

o superintendente regional.
Para o prefeito de Macaú-

bas Amélio Costa Júnior, o
resultado da parceria entre o
Governo Federal, por meio da
Codevasf, e o executivo munici-
pal com a recuperação do
açude trouxe condições que a
população permaneça no
município e tenha acesso à
água para consumo e para
produção agropecuária. "Essa
obra era um anseio de toda a
população. A Codevasf fez a
primeira etapa através de um
contrato e depois unimos
esforços na segunda, por meio

de um convênio. Uma lagoa
que há mais de uma década
não recebia água, hoje já
conta com uma quantidade de
água razoável. Agradecer à
Codevasf. Essa parceria com o
município é muito importante
e deve ser mantida para
beneficiar a nossa população.
Nosso sonho é que as pes-
soas que saem daqui para
cidades maiores para tra-
balhar, para buscar um sus-
tento, posam continuar viven-
do, sustentando suas famílias
aqui", comemorou o prefeito
do município.
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