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BRUMADO: PRORROGADO O
PERÍODO DE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA NA SAÚDE

A Prefeitura de Brumado publicou, na edição desta sexta-
feira (17) do Diário Oficial do Município, o Decreto Nº
5.256/2020, prorrogando para o dia 3 de maio, o período
se situação de emergência no âmbito da saúde pública no
município para o dia 3 de maio. O Decreto, assinado pelo
prefeito Eduardo Vasconcelos, também estende o período
das medidas temporárias de prevenção ao contágio e
enfrentamento do novo coronavírus (covid-19).

COMEÇOU A 2ª FASE DA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
A Secretaria da Saúde da

Bahia (Sesab), em parceria com
as secretarias municipais de
Saúde, deu início hoje a 2ª
etapa da campanha nacional
de vacinação contra a gripe.
Nesta etapa estão incluídos
caminhoneiros, motoristas e
cobradores de transportes
coletivo, portuários, portadores
de doenças crônicas e outras
condições clínicas especiais, e
profissionais das forças de
segurança e salvamento. Tam-
bém continua disponível a
vacina para os idosos (a partir
de 60 anos), trabalhadores da
saúde, população indígena,
população privada de liber-
dade, adolescentes e jovens de
12 a 21 anos sob medidas
educativas e funcionários do

sistema prisional, que não
foram imunizados na primeira
etapa da campanha. Para ter
acesso à vacina, os portadores
de doenças crônicas deverão
apresentar prescrição médica
com o motivo da indicação, ou

seja, a patologia que o paciente
apresenta. Iniciada em 23 de
março, a campanha imunizou
até agora um total de 1.512.587
pessoas em todo o estado, o
que representa 40,67% de
cobertura vacinal.

NOVO MINISTRO DA SAÚDE AFIRMA QUE VAI
MANTER ISOLAMENTO SOCIAL E FOCO NA CIÊNCIA

O Ministério da Saúde tem
um novo comando. Nesta
quinta-feira (16), o ex-ministro
Luiz Henrique Mandetta dei-
xou o cargo para dar lugar ao
médico oncologista Nelson
Teich. A troca foi uma decisão
do presidente Jair Bolsonaro,
anunciada nesta quinta-feira à
tarde no Palácio do Planalto.
"Nesse momento, além de
agradecer o senhor Henrique
Mandetta, pela cordialidade e
pela forma como conduziu seu
ministério, eu também agra-
deço ao doutor Nelson por ter
aceitado esse convite. E ele
sabe do enorme desafio que
terá pela frente".

O novo ministro da Saúde,
Nelson Teich, nasceu no Rio
de Janeiro, onde se formou em
medicina pela Universidade
Estadual (UERJ) e depois
seguiu a  especialização em
oncologia no Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca). Por fim,
alcançou o doutorado em

Ciências e Economia da Saúde
pela Universidade de York, no
Reino Unido. E essa formação
é um dos pontos que chama
atenção sobre o novo ministro
em relação a como será o
combate ao coronavírus.  "A
gente discutir saúde e econo-
mia é muito ruim. Na verdade
essas coisas não competem
entre si, elas são comple-

mentares. Quando você pola-
riza uma coisa dessas, você
começa a tratar como se fosse
'pessoas versus dinheiro', o
'bem versus o mal', 'empregos
versus pessoas doentes', e não
é nada disso".

Durante seu primeiro dis-
curso como ministro, Nelso
Teich explicou que a estratégia
do distanciamento social, não

terá nenhuma mudança neste
momento. "Não haverá qual-
quer definição brusca ou
radical do que vai acontecer.
É fundamental hoje que a
gente tenha uma informação
cada vez maior sobre o que
acontece com as pessoas em
cada ação que é tomada".

O ministro Nelson Teich
afirmou, ainda, que a nova

gestão à frente da Saúde
continuará a basear suas
decisões em critérios técnicos
e científicos. "Um outro ponto
é a parte de tratamento. A
gente tem as vacinas, a gente
tem os medicamentos e o que
é importante é que tudo aqui
vai ser tratado de forma
completamente técnica e cien-
tífica. E vamos disponibilizar o
que existe hoje, dentro de
coisas que funcionem como
projetos de pesquisa. Por que
isso vai permitir que você colha
o maior número possível de
informação no espaço mais
curto de tempo. Isso vai ajudar
a entender o que faz diferença
ou não para as pessoas, para
os pacientes e para socieda-
de".  Por fim, o ministro disse
que o alinhamento com o
presidente da República é
fundamental e não só entre o
Ministério da Saúde e a
Presidência, mas entre todos
os ministérios do governo.
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BRUMADO: PROJETO DO
EXECUTIVO É REJEITADO PELA

CÂMARA DE VEREADORES

Na sessão de terça, os
vereadores brumadenses rejei-
taram, em segunda votação, o
Projeto de Lei (PL) 06/2020,
que trata sobre nova formata-
ção geográfica e redefinição
dos limites dos bairros e logra-
douros da cidade. A sessão
foi realizada sem a presença
da população por causa da
pandemia do Coronavírus
(covid-19) e contou com um
minuto de silêncio em home-
nagem a Moraes Moreira.

O PL precisava de 2/3 para
ser aprovado. Ao todo, o pro-

jeto teve 6 abstenções, 1 voto
contrário e 6 votos favoráveis.
Os vereadores Elias Piau, Palito,
Lek Cabeleireiro, Ilka Abreu,
Girson Ledo e Zé Ribeiro se
abstiveram argumentando que
faltaram maiores explicações
sobre o projeto por parte do
Executivo, destacando ainda
que eles não eram contra o
projeto e sim a forma como ele
foi apresentado.

Os votos favoráveis foram
dos vereadores Zé Carlos de
Jonas, Lia Teixeira, Wanderley
Nem, Glaudson Dias, Santinho

e Léo Vasconcelos, que viam o
projeto como positivo para
Brumado, modernizando vários
setores, especialmente os
Correios, já que as ruas teriam
CEPs próprios, além de fomen-
tar outros setores importantes
como a economia. O único
voto contrário foi do vereador
Rey de Domingão, que deixou
a entender que a mudança do
nome do Bairro das Flores,
onde ele reside, estava tendo
uma forte rejeição dos mora-
dores, que não admitiam a
mudança.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Envelhecer bem é importante. Muitas pessoas não
envelhecem bem e chegam no tempo da velhice muito
mal, com muitas angústias e dificuldades. Envelhecemos
naturalmente, mas a qualidade do envelhecimento é uma
arte. Se seremos bem-sucedidos ou não nessa arte, isso
depende de como nós vivemos. A sabedoria é o
ingrediente principal para a arte de envelhecer.

Para bem envelhecer é importante o conhecimento.
Conhecer o ser humano e conhecer-se, a fim de apreender
a lidar consigo mesmo e com a vida. Fazer o processo de
evolução humana. Não estacionar a vida no básico.
Colocar-se no caminho de busca permanente. Ir
transformando-se aos poucos a partir de dentro. É preciso
saber o que se passa em nós e conosco, afim de aprender
a arte de envelhecer. Quem envelhece bem é inspiração
para os demais. Como tudo na vida, nós transmitimos o
que somos. Aquele que envelheceu bem, transmite aos
demais a boa notícia da sabedoria da velhice.

Nós envelhecemos como vivemos. Se você vive bem
em cada fase da vida, então envelhecerá bem. As
pesquisas mostram que as pessoas que vivem mal na
meia idade, quando chegam a velhice continuarão
queixosos e com muitas dificuldades. Aqueles que vivem
meia no decorrer da vida, chegam idosos felizes e
realizados. Esse dado impulsiona a buscarmos o melhor
todos os dias, sem postergar a resolução de problemas
internos e de autoconhecimento. Quando falo de
problemas internos me refiro a padrões de comportamento
rígidos ou reprimidos, ansiedades, fobias, bloqueios,
emoções não resolvidas, etc.

Quem envelhece bem vive bem e quem vive bem
reparte sua vida com os outros. Com a nossa vida sempre
mostramos algo aos outros, que os enriquece. Santo
Agostinho dizia que começamos a envelhecer desde o
nascimento e esse processo dura toda a vida. Podemos
comparar essa arte com a natureza. A primavera é o tempo
do desabrochar da vida, da jovialidade e da vivacidade. A
plenitude da vida é o tempo de verão. O outono é a
colheita e o inverno é o temo do repouso, da quietude e
do descanso, para que a nova vida possa surgir. Esse
amadurecimento é arte e arte se aprende, se busca e se
aperfeiçoa a cada dia.

SABER
ENVELHECER
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BRUMADO: UPA 24H FOI ADAPTADA PARA ATUAR COMO
CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19

Aproximadamente 260 mil
habitantes de doze municípios
da região de Brumado pode-
rão contar com um Centro de
Atendimento Covid 19, para
acolher, estabilizar e enca-
minhar pacientes suspeitos de
infecção pelo novo coronavírus.
A antiga UPA 24h da cidade
foi reaberta e adaptada para
operar com 40 profissionais

O centro opera com 40 profissionais de saúde, 24 horas, e tem capacidade para atender 200 pacientes
por dia. São 10 leitos, sendo 2 com respiradores. (Fotos: Divulgação / Sesab)

de saúde, 24 horas, e tem
capacidade para atender 200
pacientes por dia. São 10 leitos,
sendo 2 com respiradores.

Deverão ser atendidos
pacientes com sintomas idên-
ticos aos da gripe, como febre,
tosse, dor de garganta e falta
de ar. Os que tiverem evolução
dos agravos vão ser regulados
pela Central Integrada de

Comando e Controle da
Saúde do Estado da Bahia para

um dos hospitais de referência.
O novo Centro de Atendi-

mento funciona no Bairro
Malhada Branca, em Brumado.

MPF: GESTORES QUE AFROUXAREM DISTANCIAMENTO
SOCIAL PODEM RESPONDER POR IMPROBIDADE

O Ministério Público Fe-
deral (MPF), através da Procu-
radoria Federal dos Direitos do
Cidadão (PFDC), emitiu uma
nota pública, informando que
os gestores de estados e
municípios de todo o país que
decidirem flexibilizar medidas
de distanciamento social
deverão assegurar a oferta de
um sistema de saúde com
disponibilidade suficiente de
respiradores, equipamentos de
proteção individual, testes
laboratoriais, além de leitos de
UTI e internação, capazes de
absorver o eventual impacto do
aumento de número de casos
de coronavírus (covid-19)
motivados pela redução dos
esforços de supressão de
contato social. Uma eventual
decisão de mitigação da
estratégia de distanciamento
social deve, ainda, ser pública
e estar fundamentada nas
orientações explicitadas no
Boletim Epidemiológico nº 8,
do Ministério da Saúde, com

demonstração de superação
da fase de aceleração do
contágio, de acordo com os
dados de contaminação, inter-
nação e óbito.

Em seu Boletim Epidemio-
lógico nº 8, a pasta destaca a
necessidade de respiradores
suficientes, EPIs para os traba-
lhadores da área da saúde
(como gorro, óculos, máscara,
luvas e álcool gel), recursos
humanos para o manejo de
cuidados básicos e avançados
de pacientes da covid-19,
leitos de UTI e de internação,
bem como testes laboratoriais
para o diagnóstico dos pa-
cientes. "No Brasil, a decisão
de manter, ou não, aberto o
comércio e a atividade eco-
nômica em geral pode signi-
ficar uma diferença de mais de
um milhão de vidas. A simples
mitigação do esforço de
quarentena social pode pro-
duzir catastróficos impactos em
relação à estratégia de supres-
são do contato social, tal como

mais 90 milhões de brasileiros
infectados em até 250 dias,
280 mil cidadãos mortos e 2
milhões de internações" ,
aponta a Procuradoria.

"Diante de notícias de que
gestores locais têm anunciado,
ou mesmo já praticado, o fim
do distanciamento social
ampliado, a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cida-

dão vem enfatizar a neces-
sidade de que decisão nesse
sentido deve ser pública e
estar fundamentada nas orien-
tações explicitadas no Boletim
Epidemiológico nº 8, do
Ministério da Saúde, com
demonstração de: (a) supera-
ção da fase de aceleração do
contágio, de acordo com os
dados de contaminação, inter-

nação e óbito; e (b) quan-
titativo suficiente, estimado para
o pico de demanda, de EPIs
para os profissionais de saúde,
respiradores para pacientes
com insuficiência respiratória
aguda grave, testes para
confirmação de casos sus-
peitos, leitos de UTI e inter-
nação e de recursos humanos
capacitados".
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APÓS MANIFESTAÇÕES, EMBASA EMITE NOTA DE
ESCLARECIMENTO SOBRE A BARRAGEM DE ARACATU

A Empresa Baiana de
Águas e Saneamento (Embasa)
emitiu, na sexta-feira (17), uma
Nota de Esclarecimento em
relação às manifestações de
populares a respeito da Barra-
gem de Aracatu. Na nota, a
Embasa esclarece que "o

reservatório passou por recen-
tes intervenções de melhoria
estrutural e física que contem-
plaram a recuperação do
vertedouro, o isolamento da
área da barragem e o plantio
de vegetação apropriada para
a proteção do manancial". O

investimento foi de cerca de
R$ 500 mil.

Ainda conforme a Embasa,
"o aparecimento de plantas
aquáticas próximo ao verte-
douro após a recuperação do
volume máximo da barragem
não interfere na qualidade da

água captada para tratamento
e distribuição por meio do
sistema de abastecimento da
cidade. É importante ressaltar
que o ponto de captação está
localizado muito acima do
local onde as plantas se
acumularam".  Ao final do

comunicado, a empresa tam-
bém alerta que é terminan-
temente proibido o acesso de
pessoas não autorizadas às
instalações da barragem,
especialmente na área do
vertedouro, pois há risco
elevado de acidentes.

BAHIA: PRINCIPAIS BARRAGENS RECUPERAM VOLUME
As chuvas ocorridas nos

últimos meses na Bahia promo-
veram a recarga de reservató-
rios importantes para a garantia
da segurança hídrica da popu-
lação baiana. Nesta segunda-
feira (13), os principais reser-
vatórios do estado estão
operando com volume útil em
condições satisfatórias para
alimentar os mais diversos
sistemas de abastecimento de
água operados pela Empresa
Baiana de Águas e Sanea-
mento (Embasa) e pela Com-
panhia de Engenharia Hídrica
e de Saneamento da Bahia
(Cerb), empresas vinculadas à
Secretaria de Infraestrutura
Hídrica e Saneamento (SIHS).

Maior reservatório do
estado, com uma capacidade
total de 34,11 bilhões de
metros cúbicos de água, a
Barragem de Sobradinho
estava operando com 25% de
volume útil em novembro de
2019 e agora encontra-se com
84%, podendo passar dos
90% até o fim do mês. Dessa
forma, segundo a SIHS, é
possível atravessar bem o
restante do ano, sem restrições

nos usos que dependem desse
reservatório, dentre eles abas-
tecimento humano e a agri-
cultura irrigada, que é a
principal atividade econômica
ao longo desta bacia, que
abriga quase 50% do território
baiano. A Barragem de Pedra
do Cavalo, responsável pelo
abastecimento de água da
Região Metropolitana de
Salvador (RMS) e mais a região
de Feira de Santana, encontra-
se com 73,22% da capacidade,

proporcionando segurança
hídrica para cerca de 4 mi-
lhões de habitantes. Outras
três barragens que abastecem
Salvador e região também
estão com volumes altos: Santa
Helena (90,04%), Joanes I
(102,11) e Joanes II (93,85).
A Barragem de Apertado está
apresentando uma recupera-
ção gradativa, depois de ter
atingido o volume morto no
fim de 2019, com menos de
3% do volume, e hoje se

apresenta com 16,79%, com
mais de 18 milhões de metros
cúbicos de água. A recupe-
ração de Apertado é impor-
tante para dar suporte à
atividade agrícola irrigada do
Alto Paraguaçu, garantindo a
manutenção de milhares de
empregos na região.

A Barragem do Rio Colô-
nia, em Itapé, construída pelo
Governo do Estado e inau-
gurada em 2018, encheu e
está vertendo, com 126,47%

do volume útil. O equipa-
mento, gerenciado pela Cerb,
tem capacidade para armazenar
até 62 milhões de metros
cúbicos de água. Além de
garantir o abastecimento de
água para cerca de 300 mil
pessoas em Itabuna, Itapé e
Itaju do Colônia, a barragem
reduz o risco de enchentes. Na
região de Piemonte Norte do
Itapicuru, a Barragem de
Pindobaçu também está ver-
tendo, com um volume de
armazenamento total de 16,88
milhões de metros cúbicos e
atualmente encontra-se com
108,64% do volume útil. Esse
reservatório alimenta o sistema
de abastecimento de água
local de Pindobaçu, Saúde e
Caém, além de reforçar o
sistema de Jacobina. Na mesma
região, a Barragem de Ponto
Novo está 68,92% e Pedras
Altas está com 57,87%, não
havendo preocupações em
médio prazo. Outras barragens
localizadas na Bahia que
tiveram uma recuperação
considerável são Mirorós,
Zabumbão, Ceraima, Luís Vieira,
Anagé, Champrão e Truvisco.
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SECRETÁRIA CYNTHIA LOPES ESCLARECE “FAKE NEWS”
SOBRE EXISTÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAETITÉ

A Prefeitura de Caetité,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, publicou nesta quin-
ta, dia 16, uma Nota de Escla-
recimento sobre Fake News
“veiculada nas redes sociais
por um site de jornalismo po-
lítico-partidário sobre a exis-
tência do Hospital Municipal
de Caetité”. Na nota, a Secretária
Cynthia Lopes explicou que o
que existe “é um registro de
solicitação no Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) para implantação
da unidade hospitalar que
abrigará o Hospital de Tra-
tamento do Câncer em Caetité.
O fato de ter sido cadastrado
não significa que houve pres-
tação de serviço ou geração de
receitas e/ou despesas”.

Cynthia também esclarece
que a solicitação, realizada em
2013, seria para unidade de
gestão dupla (Estado e Muni-
cípio) e que acabou sento útil

A Secretária explica que o que existe “é um registro de solicitação
no CNES para implantação da unidade hospitalar que abrigará o
Hospital de Tratamento do Câncer”.

para a realização de mutirões
de saúde ocular promovidos
pelo Governo do Estado, além
de servir para a implantação
do hospital provisório para
tratamento de pacientes com
COVID-19. A UPA 24h tem
um CNES próprio para oferecer
os serviços de pronto aten-
dimento para urgência e
emergência e, provisoriamente,
funciona na estrutura do
hospital municipal.

Sobre o cadastro de fun-
cionários, a Secretária disse
que “algumas dessas pessoas
são ou foram funcionárias ou
prestadoras de serviço ao
município. Desta forma, elas
recebem ou recebiam pelo
município pelos serviços presta-
dos, e somente por eles. Em
nenhum momento houve paga-
mento para essas pessoas
através deste número de CNES,
ou por ter seu nome ali
colocado”, complementando

ainda que “foi apenas um
cadastro, não houve qualquer
uso de recursos públicos como
o documento que estou pas-
sando para vocês comprova
(vide o PDF anexo), não há
qualquer ilegalidade, o que há
é o registro de uma jornada que
nos levará a ter, finalmente, uma
unidade hospitalar em Caetité.”

Sobre o uso de um print
do Google Maps com uma
localização errada a Secretária
achou um absurdo, pois
qualquer pessoa – inclusive as
mal intencionadas – poderia
ter feito aquilo. A Prefeitura
Municipal ou a Secretaria de
Saúde de Caetité não possuem
qualquer vínculo ou controle
daquilo que está colocado de
forma até grotesca no Google.
“Quem é de Caetité não
erraria nunca a localização do
Hospital, ele está ali há quase
vinte anos! Chega a ser ri-
dículo isso, de tão mal feito.”

GUANAMBI: PREFEITURA
MANTÉM OBRAS DE

RECUPERAÇÃO DE VIAS

A Secretaria Municipal da Infraestrutura de Guanambi
informou, nesta terça-feira (14), que as obras de recuperação
das estradas vicinais da região do Baixo e de Morrinhos,
localizadas na zona rural, continuam em andamento, além da
conclusão das obras de pavimentação de três ruas situadas no
bairro Nova Olinda. "Estamos todos focados e dedicados as
prioridades com coronavírus, mas também apesar das limitações
de recursos mantendo os serviços básicos", destaca o prefeito
Jairo Magalhães.

ATÉ 3 DE MAIO: GOVERNADOR
PRORROGA SUSPENSÃO DAS AULAS

O governador Rui Costa
(PT) anunciou a prorrogação da
suspensão das aulas e eventos
em toda a Bahia até o dia 3 de
maio. A decisão deve ser
publicada no Diário Oficial do
Estado desta quinta-feira (16).
"Também até esta data suspen-
demos o transporte intermu-
nicipal em mais de 60 cidades",
falou o governador. Durante
entrevista à TVE Bahia, nesta
quarta, Rui cogitou a hipótese
de repor as aulas perdidas
pelos estudantes em dezembro
ou até janeiro do próximo ano.
"As aulas podem ser repostas,
podemos avançar no mês de

dezembro ou janeiro. O que
não podemos recuperar é a vida

de um pai ou de uma mãe",
destacou o governador.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

LIVRAMENTO: VANS VINDAS DE SP SÃO INTERCEPTADAS
PELA PM E OCUPANTES PASSAM POR AVALIAÇÃO MÉDICA

Na noite desta terça-feira
(14), por volta das 21h, poli-
ciais militares da 46ª CIPM, em
Livramento de Nossa Senhora,
interceptaram 3 vans que vi-
nham de São Paulo. De acordo
com informações da PM, após
a interceptação, que ocorreu
no Bairro Estocada, os tripu-
lantes foram encaminhados à
UPA 24h para avaliação
médica em decorrência das
ações de prevenção e combate
ao coronavírus (covid-19).
Ainda conforme a PM, dos
ocupantes, 4 desembarcariam
em Livramento e os demais em
Paramirim, Érico Cardoso e Rio
da Caixa.

RUI COSTA CRITICA HERZEM GUSMÃO: "ELE ESTÁ MUITO
MAL AVALIADO, ENTÃO QUER TENTAR CAPITALIZAR EM

CIMA DA POLÊMICA E EU NÃO IREI FAZER O JOGO DELE"
Nesta terça-feira, 14, o

Governador Rui Costa realizou
mais um Papo Correria ao vivo
em suas redes sociais. Na
ocasião, Rui Costa respondeu
a um questionamento de um
dos internautas em relação ao
Prefeito de Vitória da Con-
quista, Herzem Gusmão, que
estaria criticando rotineira-
mente o governo estadual
acerca das medidas que vem
tomando neste período de
pandemia. Rui Costa disse que
tem evitado responder declara-
ções de alguns prefeitos.
"Temos 417 prefeitos e pre-
feitas, 99% deles tem tomado
atitudes corretas e deixado a
política e a questão partidária
de lado. Eles têm se dedicado
a cuidar de gente. Infelizmente,
não temos 100%. Alguns,
inclusive esse de Vitória da
Conquista, tem feito opção pela
política". O Governador disse
ainda que sabe que Herzem
está muito mal avaliado e por
isso o mesmo tem preferido
criar polêmicas. "Ele está
tentando capitalizar em cima da
polêmica e eu não irei fazer o

jogo dele. Que Deus ilumine
o coração dele, que ele deixe
a política de lado e vamos
cuidar do povo. Deixe a eleição
para depois".

Em relação ao repasse de
recurso do Governo Federal
que estaria sendo questionado
judicialmente pelo Gestor
Municipal. Segundo a Pre-
feitura, o valor, direcionado ao
combate do coronavírus,
deveria ser de R$ 2,3 milhões.
Rui Costa explicou que o
recurso que chegou do Go-
verno Federal, seria de R$ 2
por habitante. "Que eu saiba,
o município de Vitória da
Conquista não tem 1 milhão
de habitantes. Fizemos uma
reunião do Conselho Estadual
de Saúde que deliberou que
duas cidades receberiam o
repasse porque estão contra-
tando hospitais pelo município:
Salvador e Feira de Santana.
Então, houve uma decisão do
Conselho de que esse recurso
ficaria com o Governo do
Estado e que o mesmo ficaria
responsável em contratar os
hospitais regionais e os cen-

tros de atendimentos, além de
fornecer EPI e insumos para os
municípios, visto que o valor
por município daria muito
baixo". O Governador desa-
fiou ainda o Prefeito de Vitória
da Conquista: "Como não
quero criar polêmica com o
Prefeito, não tem problema não.

Conquista teria direito a cerca
de R$ 800 mil. Mas se ele
quiser, nós repassamos esse
valor e ele contrata o hospital
privado que nós estamos
contratando. O Governo
federal acabou de pagar para
conquista R$ 7 milhões. Então
ele junta com esses R$ 800

mil e contrata o hospital. Sem
problema nenhum. Não precisa
de ação judicial. Basta ligar
para o secretário estadual e
nós repassaremos os R$ 800
mil e o município contrata
diretamente. Por favor, pare.
Prefeito, pense no povo de
Conquista que é melhor".
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PORTARIA Nº 016, DE 13 DE ABRIL DE 2020 - “Publica o resultado final do processo seletivo simplificado, destinado à
contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de
necessidade inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais, para a Prefeitura Municipal de
Guajeru - BA, referente ao Edital nº 002/2020, de 12 de março de 2020”. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO todos os atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado, instituída pelas Portarias nº 03/2020 e 013/2020,tendo como base o Edital nº 002/2020; CONSIDERANDO
a transparência, efetividade, legitimidade e legalidade do Processo Seletivo conduzido pela Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado; CONSIDERANDO, o resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por
tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de necessidade inadiável e
temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais para a Prefeitura Municipal de Guajeru - BA, referente ao
Edital nº 002/2020, de 12 de março de 2020. CONSIDERANDO, o disposto no item 10 do Edital nº 002/2020; RESOLVE: Art. 1º.
Fica determinada a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2020, destinado à
contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de
necessidade inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais para a Prefeitura Municipal de
Guajeru - BA, de acordo a Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado (Portarias nº 03/2020 e 013/2020), com base na Constituição Federal, art. 37, inciso IX, amparado pelas Leis
Municipais no 42/2020 e 45/2020, Lei Municipal nº 158/2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alterações posteriores e Lei
Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário do Município de Guajeru, após decorrido o respectivo prazo para os
recursos, conforme listagem anexa. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. Guajeru – BA, em 13 de abril de 2020. GILMAR ROCHA CANGUSSU - PREFEITO.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - OBJETO: Aquisição de material de limpeza, alimentício e utensílios,
destinados à Câmara Municipal de Brumado. ADJUDICO o objeto desta Licitação a Empresa: COMERCIAL DE CEREAIS A. S.
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.087.767/0001-11. Brumado (BA), 08 de abril de 2020. LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - OBJETO: Aquisição de material de limpeza, alimentício e utensílios,
destinados à Câmara Municipal de Brumado. HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 supracitado originado do Processo Administrativo nº 060/2020, para que produza
os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se. Brumado (BA), 13 de abril de 2020. LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE MARÇO/2020

EXTRATO DO CONTRATO N°. 008/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado - Contratada: WILQUER PORTO DA
SILVA - ME. CNPJ: º 13.677.947/0001-83. Endereço: Av. Apio Cardoso da Paixão, 175, Bairro Santa Tereza,  Brumado-BA. Objeto:
Atender despesa com divulgação dos atos oficiais do Legislativo Municipal em página oficial de Web, bem como disponibilização
de link vinculado ao site da Câmara Municipal de Brumado e veiculação em jornal local impresso e de grande circulação, dos
Atos Oficiais e matérias institucionais da Câmara Municipal de Brumado. Valor Global do Contrato: R$91.000,00 (Noventa e um
mil reais). Data da Assinatura: 02/03/2020. Validade: 31 de dezembro de 2020. Fundamento Legal: Licitação n.º 006/2020 -
Pregão Presencial.

EXTRATO DO CONTRATO N°. 009/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CLAÚDIO JOSÉ SANTANA
- ME. CNPJ: 08.605.913/0001-43. Endereço: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 74A, Bairro Centro CEP47.600-000 Bom
Jesus da Lapa - Bahia. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistema de
Folha de Pagamento e recursos Humanos Web com Portal do Servidor, da Câmara Municipal de Brumado. Valor Mensal do
Contrato: R$2.000,00 (Dois mil reais). Valor Global do Contrato: R$22.000,00 (Vinte e dois mil reais). Data da Assinatura: 02/03/
2020. Validade: 31 de dezembro de 2020. Fundamento Legal: Licitação n.º 07/2020 - Carta Convite.

EXTRATO DO CONTRATO N°. 010/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado . Contratada: KAYROS TECNOLOGIA,
CONTABILIDADE, AUDITORIA, EVENTOS E CURSOS LTDA. CNPJ: 33.864.512/0001-55. Endereço: Rua Ewerton Visco, n.º
290-Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 101, Caminho das Árvores, Salvador -BA. Objeto: Contratação de serviços especializados
para capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de servidores envolvidos nas áreas de Licitação e Contratos Administrativos,
Controle Interno e Processo e Técnica Legislativa Municipal. Valor Global do Contrato: R$124.000,00 (Cento e vinte e quatro mil
reais). Data da Assinatura: 06/03/2020. Validade: 06 (seis) meses. Fundamento Legal: Licitação n.º 011/2020 - Inexigibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

AVISO DE NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções
- Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 226/2018,
Decreto Municipal nº 016/2017, torna público que o Pregão Presencial nº 019/2020, objetivando o registro de preços para o
fornecimento de óleo lubrificante e filtros em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Municipal. Suspenso
de acordo publicação contida no link: http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo e/ou http://
www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario. Fica agendada uma nova data para a realização do Pregão Presencial
nº 019/2020, para o dia 14/04/2020 às 14h00min. Aos interessados o Edital estará à disposição no link: http://
www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo e/ou http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario,
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 13 de abril de 2020. Pregoeiro:
João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 2/20-PA 25/20, tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, com cobertura total, para os veículos da frota municipal de Condeúba
- BA, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Recebimento das Propostas e Habilitação: 14.4.20 a 24.4.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 24.4.20 às 9h, Disputa: 24.4.20
às 10h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba
- BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 811182 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).  Condeúba, BA - 13.4.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 3/20-PA 27/20, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados para manutenção da frota de veículos e correlatos da Prefeitura
Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 22.4.20 a 5.5.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 5.5.20
às 9h, Disputa: 5.5.20 às 10h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho,
53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 811965 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação
dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 17.4.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 3/20-PA 27/20, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados para manutenção da frota de veículos e correlatos da Prefeitura
Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 22.4.20 a 5.5.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 5.5.20
às 9h, Disputa: 5.5.20 às 10h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho,
53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 811965 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação
dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 17.4.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes, filtros e fluídos, incluindo os serviços de troca, destinados
a atender as necessidades e demandas dos veículos e máquinas a serviço da administração municipal, conforme edital e
anexos. Data: 27/04/2020. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou
Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02
- 1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77)
3466-2151. Jacaraci, 14 de Abril de 2020. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

EXTRATO DO CONTRATO N°. 011/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: SUDOESTE CONSULTORIA
E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME. CNPJ: 20.021.178/0001-26. Endereço: Av. Dr. Guilherme Dias, n.º 171-A, Sala 01,
Centro, Cep: 46.100-000, na cidade de Brumado-BA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de digitalização de documentos, gerenciamento e indexação de arquivo eletrônico, bem como organização do processo de
prestação de contas mensal e anual referente ao exercício de 2020, a ser enviado através do Sistema de Processo Eletrônico
- e-TCM, atendendo ao quanto prescrito nas Resoluções TCM nºs 1337/2015, 1338/2015 e 1353/2017, conforme especificações
constantes neste Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº.
8.666/93. Valor Global do Contrato: R$32.000,00 (Trinta e dois mil reais). Data da Assinatura: 10/03/2020. Validade: 31 de
dezembro de 2020. Fundamento Legal: Licitação n.º 10/2020 - CARTA CONVITE

EXTRATO DO CONTRATO N°. 012/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CONSTRUTORA
POTENCIAL SERVICE. CNPJ: 32.131.405/0001-55. Endereço: Rua Armindo da Silva Leite, 58 , Bairro Rodoviário - Brumado -
Bahia CEP 46100-000. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia na reforma da
área interna desta Casa, incluindo materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra e demais despesas pertencentes a sede
da Câmara Municipal de Brumado. Valor Global do Contrato: R$666.079,13 (Seiscentos e sessenta e seis mil, setenta e nove
reais e treze centavos). Data da Assinatura: 13/03/2020. Validade: 31 de dezembro de 2020. Fundamento Legal: Licitação n.º
009/2020 - Tomada de Preço.

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

GUAJERU: PREFEITO INSTITUI
COMITÊ INTERSETORIAL PARA
CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO

DA MERENDA ESCOLAR

O prefeito Gil Rocha instituiu, nesta
terça-feira (14), o Comitê Municipal
Inter Setorial para controle da merenda
escolar em situação de emergência
decorrente da pandemia do co-
ronavírus (covid-19). O comitê será
presidido pela Secretária Municipal de
Educação Terezinha Souza Silva Santos
e reunirá de forma virtual para fiscalizar
e auxiliar a distribuição de merenda

escolar durante o período que aulas
estiverem suspensas em Guajeru. "Já
instituímos o comitê na data de hoje
(14) que será responsável por organizar
a distribuição, indicando a Secretaria
de Educação o melhor mecanismo de
distribuição da merenda escolar,
sempre priorizando o distanciamento
social e evitando aglomerações",
explicou o prefeito Gil Rocha.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE
GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da competência estatuída pela Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através da
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Portarias nº 03/2020 e 013/2020), com base na Constituição
Federal, art. 37, inciso IX, amparado pelas Leis Municipais no 42/2020 e 45/2020, Lei Municipal nº 158/2006 (Plano de Cargos
e Vencimentos) e alterações posteriores e Lei Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário do Município de
Guajeru, TORNA PÚBLICO o presente Edital que divulga a Classificação Final do resultado do Processo Seletivo Simplificado
Edital nº 002/2020, conforme Lista de Classificação anexa a este Edital. Guajeru – BA, em 13 de abril de 2020. Gilmar Rocha
Cangussu - Prefeito. Joana Paula Dias - Presidente. Fátima Viana de Souza - Secretária. Érica Leal Cangussu - Membro.
Terezinha Souza Silva Santos - Membro. Silvia Soares de Lima Meira - Membro. Aloisa Maria de Jesus - Membro. Selma Azeredo
Rocha - Membro.
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EDITAL DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE
GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da competência estatuída pela Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através da
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Portarias nº 03/2020 e 013/2020), com base na Constituição
Federal, art. 37, inciso IX, amparado pelas Leis Municipais no 42/2020 e 45/2020, Lei Municipal nº 158/2006 (Plano de Cargos
e Vencimentos) e alterações posteriores e Lei Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário do Município de
Guajeru, TORNA PÚBLICO o presente Edital que divulga o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/
2020, conforme Lista de Classificação anexa a este Edital. Guajeru – BA, em 13 de abril de 2020. Gilmar Rocha Cangussu -
Prefeito. Joana Paula Dias - Presidente. Fátima Viana de Souza - Secretária. Érica Leal Cangussu - Membro. Terezinha Souza
Silva Santos - Membro. Silvia Soares de Lima Meira - Membro. Aloisa Maria de Jesus - Membro. Selma Azeredo Rocha - Membro.
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CÂMARA DE VEREADORES DE BRUMADO PRESTA
HOMENAGEM AO CANTOR MORAES MOREIRA

Na sessão desta terça-feira
(14), da Câmara de Vereadores
de Brumado, os parlamentares
realizaram um minuto de
silêncio ao cantor e compositor
Moraes Moreira, que faleceu
nesta terça-feira (14). A
solicitação foi realizada pela
vereadora Ilka Abreu. Os
vereadores destacaram a
ligação de Brumado com o
artista, que é natural de Ituaçu
e teve início da sua carreira
na região. Em seguida, o
presidente da casa, Léo Vascon-
celos, comunicou que será feita
uma Moção de Pesar e Solida-
riedade do Poder Legislativo,
"a qual será apresentada na
próxima sessão para acentuar
ainda mais as homenagens
dos vereadores brumadenses

a este grande representante da
arte e da alegria que marcou
gerações", explicou a As-
sessoria da Câmara.

A sessão também contou
discussões sobre o Projeto de
Lei 06/2020, que dispõe
sobre uma nova formatação
geográfica, redefinindo novos
limites geográficos para o
município; sobre a distribuição
das cestas básicas aos alunos
da rede municipal de ensino
pela Secretaria de Educação,
que foi criticada pela oposição
pela forma como vem sendo
conduzido o processo. A
sessão não foi aberta à popula-
ção, participando apenas os
assessores e membros da
imprensa, devido à pandemia
do coronavírus (covid-19).

PARAMIRIM: PREFEITURA DISTRIBUI MÁSCARAS AOS
FEIRANTES E ORIENTA SOBRE USO DO EQUIPAMENTO

A Prefeitura de Paramirim,
por meio das Secretarias Muni-
cipais de Saúde e de Meio
Ambiente, iniciou, na sexta-feira
(10), a distribuição gratuita de
máscaras de fabricação caseira
na Feira Livre da cidade. Para a

A prefeitura entregou kits, contendo 2 máscaras, aos feirantes na
sexta-feira (11) e no sábado (12), além de explicarem sobre a
forma correta de uso e descarte. (Fotos: Divulgação)

Prefeitura, o objetivo da ação é
conscientizar, incentivar e
difundir o uso de máscaras pela
população. Conforme a Asses-
soria de Comunicação da
Prefeitura, "[a prefeitura] conti-
nuará a fazer distribuições de

mais máscaras para toda a
população, para o que já
contratou várias costureiras da
cidade, tento em vista que não

se encontra o produto no
comércio". Funcionários da
Vigilância Epidemiológica entre-
garam kits, contendo duas

máscaras, aos feirantes na sexta-
feira (11) e no sábado (12),
além de explicarem sobre a
forma correta de uso e descarte.


