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GOVERNO DA BAHIA
ENTREGA ÔNIBUS,
AMBULÂNCIAS,
TRATORES E VEÍCULOS
PARA 120 MUNICÍPIOS

O governador Rui Costa realizou a entrega de ambulâncias,
ônibus rurais escolares, tratores agrícolas com e sem implementos
e ainda veículos administrativos. A ação envolveu mais de R$ 13
milhões em investimentos e beneficia diretamente 120 prefeituras
de diferentes regiões do estado. PÁGINA 03

BARRA DA ESTIVA: PREFEITO JOÃO DE
DIDI É PUNIDO POR SUPERFATURAMENTO
NO TRANSPORTE ESCOLAR

PÁGINA 07

CACULÉ: PREFEITURA INSTALA TOTENS
COM ÁLCOOL 70% EM TODAS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS PÁGINA 05

PREFEITURA DE GUANAMBI
DARÁ SUPORTE A QUEM TEVE
AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADO

A Prefeitura de Guanambi anunciou que irá estabelecer
ações no município. O projeto está sendo desenvolvido
em parceria com a Defensoria Pública e a UNIFG. PPPPP.1.1.1.1.166666

SUSPENSÃO DE AULAS E
EVENTOS EM TODA A BAHIA É
PRORROGADA POR MAIS 15 DIAS

O decreto estadual n° 19.586, que proíbe a realiza-
ção de eventos com mais de 50 pessoas e atividades
em escolas será prorrogado por mais 15 dias. PPPPP. 1. 1. 1. 1. 111111

BRUMADO: CÂMARA VAI DAR
CONTINUIDADE AO PROCESSO
DE IMPEACHMENT DO PREFEITO

Os vereadores aprovaram, por 9 votos a favor e 4
contra, a admissibilidade e prosseguimento do pedido
de cassação do prefeito Eduardo Vasconcelos. PPPPP.09.09.09.09.09
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Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sin-
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Todos nós, de algum modo, temos uma base de família, de
ambiente afetivo onde fomos acolhidos, cuidados e amados.
Atualmente, a família sofre as tensões e enfrenta as turbulências do
mundo, da cultura e do modo de ser das pessoas. O meu jeito de ser
e de viver repercute na minha família. E a minha família repercute
no meu jeito de ser. É uma pista de duas vias. O ambiente da família
me ajuda a ser quem sou e aquilo que eu sou vai construindo a
minha família. Uma pessoa que está bem consigo mesma consegue
viver e conviver muito melhor. E quem não está encontrado consigo
mesmo, quem não tem um coração sereno e equilibrado, poderá
enfrentar mais dificuldades para ter família saudável. Por isso, eu
acredito que quando falamos em crise de família, necessariamente
precisamos falar de crise do ser humano.

O ser humano está em crise. Nossa humanidade, nossa
capacidade de conviver, de lidar com conflitos, de ter atitudes de
acolhida e de paciência, nossa capacidade de diálogo, de respeito e
compromisso estão abaladas. Parece que não somos especialistas
no autoconhecimento. Nós queremos família, mas estamos
atrapalhados no modo de agir e de ser. Por isso, família sempre é
aprendizagem. Mas onde aprender? Quem nos ensina? A vida, as
quedas, aquilo que acontece naturalmente, será suficiente? Alguns
podem dizer que a vida é a melhor escola. Em parte, sim. Aprendemos
muito com nossas escolhas, que sempre são de acertos e erros.
Ocorre que aprender só com a vida pode trazer mais sofrimento.
Muitas coisas poderiam ser evitadas, pela aprendizagem que vem
através da busca e do conhecimento.

Por isso, poderíamos perguntar: Quantos casais leram um, dois
ou três livros sobre relacionamento saudável na família? Quantos
leem e se formam a respeito de como educar os filhos nos tempos
atuais? Quem busca uma palestra, um retiro, um encontro,
celebração ou orientação, que possa abrir a mente e dar mais clareza
à tarefa de construir família saudável? Quem busca autoconhecer-
se e perceber seus pontos fracos e fortes? Quais são as prioridades
de nossas buscas? Como formamos o nosso ser, nossa humanidade
e nossa capacidade de se relacionar?

Certo dia uma mãe veio conversar comigo sobre as dificuldades
que tinha no relacionamento com o filho. Depois da conversa
emprestei um livro do Içami Tiba Sobre a relação entre pais e filhos.
Alguma semana depois voltou e me disse: "Padre, todos deveriam ter
a oportunidade de ler esse livro". Claro, isso não acontece. Mas com
isso, ela estava dizendo que um livro, uma palestra, um retiro, pode
dar nova direção à vida em família. Isso é colocar-se a caminho,
estar aberto a aprendizagem e não pensar que a comodidade do
sofá, da televisão e dos programas de entretenimento ou das redes
sociais, podem me ajudar muito a resolver problemas de
relacionamento. O relacionamento saudável, que é uma das coisas
mais importantes da vida, precisa ser aprendido diariamente.

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
contato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.br

O QUE ME AJUDA
A SER FAMÍLIA?

PARAMIRIM: POÇO BENEFICIA
FAMÍLIAS DE VEREDA DOS MACEDOS

A Comunidade de Vereda
dos Macedos, localizada na
zona rural, foi contemplada
com a abertura de um poço
artesiano, com vazão de 800l
por hora, e a instalação de
700m de rede de distribuição
e instalação de uma caixa
d'água de 1000 nas 8 casas
que compõem a Comunidade,
que só tinha acesso a água por
meio de carros pipa ou chuva.
O serviço foi realizado por uma
equipe da Prefeitura Municipal
de Paramirim.

PREFEITO DE CACULÉ ASSINA
ORDEM DE SERVIÇO PARA
CONCLUSÃO DO GINÁSIO

O prefeito de Caculé, Beto Maradona, assinou a Ordem de Serviço para conclusão das obras
de construção do Ginásio de Esportes Professor Eustórgio Cavalcanti, localizado no bairro
Lagoa de Cima. O anúncio foi realizado nesta terça-feira, dia 28, em seu perfil no instagram. As
obras estavam paralisadas devido ao abandono da empreiteira J & B Construtora e Pavimentadora
Ltda, que era responsável pelo serviço, em 2018.
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POÇÕES: QUADRA DO
BAIRRO BELA VISTA ESTÁ

SENDO REFORMADA

A Prefeitura de Poções está reformando a Quadra de
Esportes do bairro Bela Vista. A obra, que conta com investi-
mentos municipais, compreende a instalação de nova cobertura,
traves e portões, além da reforma do piso e de uma nova
pintura. "Em breve, vamos entregar este importante equipamento
esportivo para os atletas que vão contar com mais esporte e
lazer na comunidade", ressaltou o prefeito Léo Mascarenhas.

PREFEITURA DE CAETITÉ ESTÁ
CONSTRUINDO QUADRA NA
COMUNIDADE DA CRISTINA

Em Caetité, a Comunidade
da Cristina, localizada na zona
rural do distrito de Pajeú do
Vento, está recebendo uma
nova quadra poliesportiva. A
obra, custeada com recursos
vindos de convênio entre a
Prefeitura Municipal de Caetité
e a Caixa Econômica Federal,
já teve início. Em nota, a
Prefeitura de Caetité disse que
"a quadra poliesportiva permi-
tirá a prática do futsal, basque-
te, vôlei, handebol e eventos
culturais da comunidade e
contará com arquibancada".

"A quadra poliesportiva permitirá a prática do futsal, basquete,
vôlei, handebol e eventos culturais", explicou a Prefeitura.

GOVERNO DA BAHIA REALIZA ENTREGA DE AMBULÂNCIAS,
ÔNIBUS E TRATORES PARA 120 MUNICÍPIOS BAIANOS
O governador Rui Costa

participou, na manhã de terça-
feira (28), da entrega de am-
bulâncias, ônibus rurais esco-
lares, tratores agrícolas com e
sem implementos e ainda veí-
culos administrativos. A ação,
que aconteceu em um evento
fechado no Parque de Exposi-
ções de Salvador, envolveu mais
de R$ 13 milhões em inves-
timentos e beneficia diretamente
120 prefeituras de diferentes
regiões do estado.

Ao todo, foram 48 ambu-
lâncias, 44 veículos adminis-
trativos, 37 ônibus rurais
escolares e 18 tratores agríco-
las, sendo 8 com implementos
e 10 sem. Os recursos são fruto
de emendas parlamentares. As
secretarias estaduais envolvidas
na iniciativa são a da Saúde

(Sesab), da Educação (SEC) e da
Agricultura, Pecuária, Irrigação,
Pesca e Aquicultura (Seagri).

Da região, foram contem-
plados: Brumado - 01 ônibus
rural escolar; Candiba - 01
veículo administrativo; Cândido

Sales - 01 ambulância; Carinha-
nha - 01 ônibus rural escolar /
01 veículo administrativo; Dom
Basílio - 01 veículo administra-
tivo; Guanambi - 01 ambulância
/ 01 ônibus rural escolar;
Ibicoara - 01 trator agrícola com

implementos; Ibipitanga - 01
veículo administrativo; Itapetinga
- 01 ônibus rural escolar; Iuiú -
01 ônibus rural escolar / 01
veículo administrativo; Jacaraci
- 01 trator agrícola com imple-
mentos / 01 veículo adminis-

trativo; Jequié - 01 ônibus rural
escolar; Jussiape - 01 veículo
administrativo; Malhada - 01
ônibus rural escolar; Mucugê
- 01 veículo administrativo;
Novo Horizonte - 01 ambu-
lância / 01 veículo administra-
tivo; Palmas de Monte Alto -
01 ambulância / 01 veículo
administrativo; Piripá - 01
ambulância; Poções - 04
veículos administrativos; Ria-
cho de Santana - 01 veículo
administrativo; Santa Maria da
Vitória - 01 ambulância; Tanque
Novo - 01 veículo adminis-
trativo; Tremedal - 01 ambu-
lância; e Vitória da Conquista -
01 ônibus rural escolar.
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CAETITÉ: HOSPITAL DO CÂNCER RECEBEU
DIVERSOS EQUIPAMENTOS DURANTE A SEMANA

Ao longo desta semana, o
Hospital do Câncer, em Caetité,
recebeu diversos equipamentos,
como poltronas para quimiote-
rapia, aparelhos de raio-x, desfi-
briladores, altoclaves, camas,
macas, armários, materiais de
escritório, entre outros equipa-
mentos. O Hospital do Câncer
é fruto da parceria entre a
Prefeitura de Caetité e o Gover-
no da Bahia, que já havia enca-
minhado um tomógrafo para o
hospital, em abril. "Logo, estes
aparelhos deixarão as caixas
para atender a população
caetiteense e da região, trazendo
para perto o tratamento do
Câncer. A parte superior do
prédio do hospital já está
praticamente concluída e em
breve essa obra será entregue",
explicou Cynthia Lopes, Secre-
tária Municipal de Saúde.

IBICOARA: TCM MULTA EX-PREFEITO POR GASTAR
MAIS DE R$ 500 MIL EM FESTAS DURANTE SECA

ASCOASCOASCOASCOASCOM/TM/TM/TM/TM/TCMCMCMCMCM-B-B-B-B-BAAAAA

Em sessão realizada no
dia 22/07, o Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM-
BA) julgou procedente o termo
de ocorrência lavrado contra
o ex-prefeito de Ibicoara,
Arnaldo Silva Pires, em razão
da insensatez e falta de econo-
micidade nos gastos com fes-
tejos juninos e de comemo-
ração de emancipação política
da cidade, durante o período
em que vigorava "situação de
emergência" em função da
seca enfrentada pelo município
em 2016. O relator do pro-
cesso, conselheiro Paolo
Marconi, determinou uma
multa no valor de R$ 7 mil.
Cabe recurso da decisão.

Na denúncia, foi questio-
nada a "economicidade e a
razoabilidade das despesas"
de R$ 558.050 para a realiza-
ção de festas nos meses de
junho e julho de 2016,
organizadas pela empresa "Me

Foram 5 contratos para organização da Festa de Emancipação Política, São João, São Pedro, Santo
Antônio e "Inauguração de Obras", em 2016. (Foto: Jornal da Chapada)

Leva produções Artísticas Ltda".
A prefeitura celebrou com ela
cinco contratos, sendo quatro
decorrentes de inexigibilidades
alegadas para a realização de
licitações, tendo por objeto a

organização de eventos como
Festa de Emancipação Política
da Cidade, São João, São
Pedro, Santo Antônio e "Inau-
guração de Obras", por R$
412.700, além de um Pregão

Presencial para locação e
montagem de estrutura dos
festejos, por R$ 145.350.

Segundo o relator, não foi
apresentada qualquer docu-
mentação que demonstrasse as

razões pelas quais, em uma
situação de estiagem decre-
tada, a prefeitura tinha que
realizar festas, comprometendo
R$ 558.050 do orçamento
público, com uma mesma
empresa. Além de ter sido
contratada diretamente em
quatro vezes, mediante inexigi-
bilidade de licitação, ela foi a
única participante do Pregão
Presencial no 17/2016. Para o
conselheiro Paolo Marconi, a
estiagem que o município
enfrentava no período impediria
a realização das festividades,
"sobretudo diante da alegada
restrição de recursos para
satisfazer a demanda por água".
A situação ainda é agravada
pelo fato de que, conforme
prestações de contas mensais
de junho e julho de 2016, no
e-TCM, os processos de contra-
tação não foram instruídos com
as justificativas dos preços dos
cinco contratos celebrados, ha-
vendo exclusivamente as pro-
postas da empresa contratada.
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COVID-19: PREFEITURA DE IUIU ANUNCIA LOCKDOWN
E PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA

A Prefeitura de Iuiu, locali-
zada no sudoeste da Bahia,
decretou lockdown para con-
ter o avanço do novo Corona-
vírus entre os dias 2 a 8 de
agosto. A medida consiste na
proibição das atividades não
essenciais e circulação de
pessoas. A proibição de vendas
de bebidas alcoólicas vale pelo
mesmo período.

Durante o lockdown, ape-
nas estabelecimentos comerciais
considerados essenciais pode-
rão funcionar, mas com horário
reduzido. A autorização ocor-
rerá das 7h até as 17h. A partir
desse horário, ainda de acordo
com a prefeitura, apenas o
funcionamento de farmácias,
postos de gasolina e hospital
estarão liberados. Confira no
'leia mais', os estabelecimentos
considerados sociais.

A prefeitura informou
também que estará proibida,

também entre 2 e 8 de agosto,
a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comer-
ciais da cidade (sede, Distrito
de Pindorama e comunidades
rurais) . Supermercados e
mercearias também não pode-
rão fazer a comercialização. Já
a entrada de veículos de
distribuidoras de bebidas
alcoólicas estarão proibidos de
entrar na cidade entre 30 de
julho e 8 de agosto. Mais
detalhes sobre as medidas
podem ser vistos aqui. O
serviço de delivery estará
proibido na cidade durante o
período. O mesmo ocorrerá
com cultos, missas e mani-
festações religiosas.

São considerados essen-
ciais:  farmácias, laboratórios e
clínicas médicas (exceto as
odontológicas); supermer-
cados, mercearias, açougues,
peixarias, hortifrutigranjeiros e

quitandas; lojas de conve-
niência; lojas de venda de
alimentação para animais,
produtos médico veterinários
e abastecimento agrícola;
distribuidoras de gás e água

mineral; padarias; postos de
combustíveis; oficinas mecâ-
nicas, borracharias e lava-jatos;
agências e correspondentes
bancários; unidades lotéricas;
serviços funerários; serviços

postais; telecomunicações e
internet; lojas de comercia-
lização de produtos saneantes;
demais serviços públicos
expressamente autorizados
pelo Comitê COVID-19.

CACULÉ: PREFEITURA INSTALA TOTENS COM
ÁLCOOL 70% EM TODAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS

O Governo de Caculé,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, adquiriu 50 totens
com álcool em gel, que serão
instalados em todos os órgãos
públicos do município. Até o
momento, os equipamentos já
foram colocados na sede da

Os totens possuem um sistema de dispensação de álcool em gel,
que é acionado na base pelos pés, evitando o contato com as
mãos. (Fotos: Divulgação)

Prefeitura, de Secretarias, do
hospital e de Unidades Básicas
de Saúde (UBSs). Os totens
possuem um sistema de dis-
pensação de álcool em gel, que
é acionado na base pelos pés,
evitando o contato com as
mãos. O objetivo da medida é

oferecer mais segurança à
população e reduzir a possi-
bilidade de contaminação e
transmissão do Coronavírus.

Conforme o último boletim
epidemiológico, divulgado
nesta quinta-feira (23), Caculé
possui 14 casos de Covid-19

confirmados. Desses, 11 estão
curados e 3 são considerados
casos ativos. Em nota, a
Prefeitura diz que "continua-
mos reforçando cada vez mais
as medidas de prevenção e
controle para evitar a propaga-
ção do vírus em nosso muni-

cípio de forma acelerada.
Seguimos com nossas BARREI-
RAS SANITÁRIAS no intuito de
monitorar quem entra na
cidade. Se puder, fique em
casa! Ao sair, use máscara! A
prevenção continua sendo o
melhor remédio!".
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GOVERNO DE CACULÉ REALIZA TESTAGEM PARA
COVID-19 NOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SEGURANÇA

O Governo de Caculé,
via Secretaria Municipal de
Saúde, iniciou a realização
de testes rápidos para Co-
vid-19 em todos os profissio-
nais das Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), SAMU 192,
Agentes de Saúde e Ende-
mias, Hospital e de toda a
rede de Segurança Pública
do município.

Conforme divulgado pelo

Governo de Caculé, "o ob-
jetivo é intensificar as medi-
das de contenção a dissemi-
nação do novo coronavírus,
e assim proteger aqueles que
estão na linha de frente". Ao
todo, serão testados cerca de
250 profissionais. A testa-
gem rápida é feita com uma
pequena amostra de sangue
e o  resultado é entregue em
até 20 minutos após a coleta.

GUAJERU: COMUNIDADE DE
CANCELA GANHARÁ MAIS UM

POÇO ARTESIANO
Em Guajeru, uma equipe

de geólogos da Companhia
de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia (Cerb)
esteve na Comunidade de
Cancela, na zona rural, para
realizar a alocação de mais um
poço artesiano, que será
perfurado nos próximos dias.
Esse é o quarto poço que será
perfurado na comunidade,
dois deram secos e um teve
vazão pequena.

"Lutamos para mais um
poço, com o objetivo de obter
uma maior vazão de água. A
Comunidade, além de ter um
grande número de famílias
atendidas, tem uma Escola de
médio porte e uma Unidade
de Saúde da Família [USF], para
abastecer. Desde que o Prefeito
Gil Rocha assumiu a gestão do
município, todos os anos
foram realizadas diversas
melhorias nos sistemas de
abastecimento de água de
nossas comunidades rurais,
para melhor convivência com
a seca", explicou o Secretário
Municipal de Infraestrutura,
Manoel Ribeiro.

A ação está sendo realiza-
da com recursos de emenda

A ação está sendo realizada com recursos de emenda parlamentar
do Deputado Vitor Bonfim, que participou de audiências com o
prefeito Gil Rocha e o vice-prefeito Galego.

parlamentar, destinada pelo
deputado estadual Vitor Bon-
fim, que participou de audiên-
cias com o prefeito Gil Rocha
e o vice-prefeito Galego, em
Salvador. A equipe da Cerb

esteve acompanhada do Dire-
tor Antônio Rodrigues (Tõe de
Dedé); do Secretário Municipal
Enídio Xavier (Tico); da pre-
sidente da Associação Ana,
Édio; e do Vereador Zé Carlos.

GUANAMBI: INICIADA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA

NO BAIRRO S. SEBASTIÃO

A Prefeitura de Guanambi, através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, deu início à construção da Praça do Bairro
São Sebastião. A obra conta com investimento de aproxima-
damente R$ 180 mil.

Ainda na área da educação, a Escola Municipal Rômulo
Almeida está sendo ampliada, com a construção de um
pavilhão, onde funcionará o setor administrativo da escola.
A medida está sendo realizada pelas Secretarias Municipais
de Educação e de Infraestrutura.

A Prefeitura de Guanambi também divulgou a pauta de
trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que conta
com várias ações diárias, como a limpezas de vias públicas, a
recuperação de pavimentações, a drenagem no Bairro
Liberdade, a iluminação do Mercado Municipal e a conclusão
da parceria com a Casa do Mel.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.268 - JULHO DE 2020 Página 07

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

BARRA DA ESTIVA: PREFEITO JOÃO DE DIDI É PUNIDO
POR SUPERFATURAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR

Na sessão desta terça-feira
(28/07), os conselheiros do
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios (TCM)  julgaram parcial-
mente procedente denúncia
formulada contra o prefeito de
Barra da Estiva, João Machado
Ribeiro (Joãozinho de Didi), em
razão de irregularidades em
processos licitatórios e na
execução do contrato celebra-
do com a empresa "Tribo
Transporte e Serviços Ltda. -
EPP", para transporte escolar no
município. O relator do proces-
so, conselheiro José Alfredo
Rocha Dias, determinou a
formulação de representação
ao Ministério Público Estadual
(MP-BA) para que seja apura-
da a prática de ato de improbi-
dade administrativa. A denún-
cia foi protocolada pelos
vereadores de oposição e
encabeçada pelo Líder da
Oposição, Vereador Alessan-
dro Pereira (Bico).

Além de terem julgado par-
cialmente procedente a denún-
cia e terem formulado repre-
sentação ao Ministério Público
Estadual para apuração de ato
de improbidade administrativa,
os conselheiros determinaram
o ressarcimento, com recursos

A denúncia foi protocolada pelos vereadores de oposição e encabeçada pelo Líder da Oposição,
Vereador Alessandro Pereira (Bico). (Foto: Arquivo / Sertão Hoje)

pessoais, no montante de
R$291.707,73, referente ao
superfaturamento na prestação
de serviços de transporte
escolar contratado pela Pre-
feitura de Barra da Estiva. O
gestor foi multado em R$5 mil.

De acordo com a relatoria,
empresa vencedora não apre-
sentou, junto aos contratos, os
documentos dos veículos
contratados, documentos de
habilitação dos motoristas,
contratos celebrados em rela-
ção aos veículos e com os
motoristas. Além disso, foi
identificado que houve sub-
contratação no Pregão Pre-
sencial nº 018/2017, uma vez
que foram utilizados veículos
de terceiros na prestação dos
serviços. Segundo a denúncia,
isso teria gerado graves pre-
juízos à administração pública,
"pois ela estaria pagando
muito além do que dispenderia
se contratasse diretamente os
proprietários ou responsáveis
pelos veículos".

Em sua defesa, o gestor
não conseguiu sanar as irre-
gularidades apontadas. Para a
relatoria, ele teria se defendido
de forma genérica com relação
às falhas apontadas no Pregão

Presencial nº 018/2017. O
conselheiro José Alfredo
Rocha Dias alertou o prefeito
para que não renove ou
prorrogue o contrato em

questão, acaso ainda esteja em
vigor, devendo realizar o
quanto antes adequado e
regular processo licitatório para
a contratação de tais serviços.

ALÉM DE CONDENAR O GESTOR, OS CONSELHEIROS DO TCM AINDA FORMULARAM REPRESENTAÇÃO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PARAMIRIM: CREAS E CRAS DEDICAM MÊS DE JULHO A
CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Em Paramirim, a Secretaria
Municipal de Assistência
Social, em conjunto com os
Centros de Referências de
Assistência Social (CREAS e
CRAS), realizou a campanha
"Nós por elas - Basta de
violência contra a mulher"
durante este mês de julho. A
ação contou ainda com a
distribuição de material gráfico
autoexplicativo, bolsas e másca-
ras na feira livre do município
e também na zona rural.

 "O objetivo do projeto é
trabalhar com a comunidade

em geral, de forma preventiva,
às várias temáticas abordadas
no enfrentamento da violência
contra a mulher, desconstruir
o papel servil que as mulheres
foram submetidas ao longo
dos anos, e em casos de
violação de direitos, possibilitar
o atendimento à mulher, filhos,
autor do crime e demais
familiares, caso necessário, pelo
Centro de Referência Especiali-
zado da Assistência Social, o
CREAS", explicou a Assistente
Social Rayane Alves, criadora
do projeto em 2019.

O Ministério Público de Con-
tas se manifestou pela proce-
dência da denúncia, com a
imputação de multa ao gestor.
Cabe recurso da decisão.
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PREFEITO BETO MARADONA DESTACA AÇÕES DO
GOVERNO DE CACULÉ NA ÁREA DA SAÚDE

O prefeito Beto Maradona,
publicou em suas redes sociais
um balanço das ações realiza-
das pelo Governo de Caculé,
na área da saúde, ao longo
do seu mandato. Entre ações,
destaque para a reforma do
Hospital Nossa Senhora Apa-
recida, bem como a celebração
de um convênio de repasse no
valor de R$ 130.000,00 por
mês para funcionamento da
unidade. Destaque também
para a construção da Unidade
Básica de Saúde em Várzea
Grande, a implantação do
SAMU 192 e do Centro
Especializado Covid-19.

Nos últimos oito anos, o
Governo de Caculé: implantou
a UBS Diva, localizada na
Lagoa de Cima; reformou todas
UBS e Postos de Saúde Satélites;
adquiriu 4 ambulâncias, ônibus
para TFD e vários veículos para
suporte da equipe de saúde;
implantou Academias de
Saúde em diversas praças do
Município; e implantou Me-
lhorias Sanitárias Domiciliares;

Além das obras e reali-
zações, o Governo de Caculé
investiu também na estru-
turação do setor de saúde,
com destaque para as se-

Entre ações, destaque para a reforma do Hospital Nossa Senhora Aparecida, bem como a celebração de um convênio de repasse no valor
de R$ 130 mil por mês. (Foto: Arquivo)

guintes ações: adesão ao
Consórcio Intermunicipal de
Saúde, possibilitando o acesso
aos serviços da Policlínica
Regional de Guanambi; implan-

tação do Comando Único, que
recebe recursos da saúde
direto do Governo Federal;
sistematização e digitalização
dos serviços comunitários de

saúde; aquisição de equi-
pamentos e utensílios para
todas unidades de saúde do
município; promoção de Cam-
panhas, como a do Dia Inter-

nacional da Mulher, Novembro
Azul, Outubro Rosa, Setembro
Amarelo, Combate à Dengue; e
atendimento à mulher, reali-
zando serviços de mamografia.

CAETITÉ: CENTRO PARA SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS
O prefeito Aldo Gondim

entregou o Centro Municipal
de Sintomáticos Respirató-
rios, localizado na Unidade
Básica de Saúde (UBS) da
Barriguda. O centro oferece
atendimento ambulatorial
para pessoas com síndromes
respiratórias, de segunda a
domingo, entre as 7h e 20h.

Atendendo a determina-
ção do Ministério da Saúde
em decorrência da Pandemia
do novo Coronaví rus ,  a
inauguração não contou
com a participação do publi-
co. No local, estavam apenas
o prefeito, a vice-prefeita, os
secretários de governo, os
vereadores, um representante
da Igreja Católica, profissio-
nais da unidade inaugurada,
representantes da imprensa

e assessores necessários
para a transmissão.

"Entregamos hoje mais
uma unidade que vai reforçar
a saúde de Caeti té .  Um
prédio arejado, bem equipa-
do, com profissionais compe-
tentes para atender a popula-
ção. Com a chegada do
inverno, esse centro vai
diminuir a demanda da UPA
de pacientes com síndromes
respiratórias como a gripe,
aliviando o sistema nesse
momento de pandemia. Lem-
brando que aqui não vai
atender casos de Covid-19",
explicou o gestor.

Em entrevista à imprensa,
o prefeito comentou sobre o
hospital de campanha da
covid-19, prometido pelo
Governo do Estado para

funcionar na estrutura do
Hospital Municipal. "Tudo
que era obrigação da prefei-
tura nós já fizemos. Adian-
tamos a reforma da parte
física liberando espaço para

mais de 20 leitos e contra-
tamos por licitação a organi-
zação social que vai fazer a
gestão do hospital de cam-
panha. Alguns equipamentos
já chegaram, mas ainda faltam

outros a serem enviados pelo
governador. Tenho empe-
nhado todos os esforços com
nossas forças políticas para que
esse serviço seja entregue o
mais breve", disse o prefeito.
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CÂMARA DE BRUMADO ADMITE PEDIDO E VAI DAR
CONTINUIDADE AO PROCESSO DE IMPEACHMENT

DO PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS
Em sessão ordinária rea-

lizada no dia 06/07, os ve-
readores que compõe o le-
gislativo municipal de Bruma-
do aprovaram, por 9 votos a
favor e 4 votos contra, a ad-
missibilidade e prossegui-
mento do pedido de cassa-
ção do mandato do prefeito
Eduardo Vasconcelos. O pe-
dido de impeachment foi fei-
to pelo Presidente, vice-Pre-
sidente e Diretor Financeiro
da Auditoria Cidadã da Bahia
(AUCIB), que já vem há alguns
anos fiscalizando as contas
públicas de Brumado e outros
municípios da região.

Por se tratar de uma sessão
ordinária havia outros as-
suntos na Ordem do Dia, mas
o Presidente Leonardo Quin-
teiro Vasconcelos submeteu à
apreciação do plenário a
permanência somente da
pauta única de votação da
admissibilidade da denúncia,
tendo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o
Presidente da Câmara também
submeteu ao plenário a de-

O pedido de impeachment foi feito pelo Presidente, vice-Presidente e Diretor Financeiro da AUCIB, que já vem há alguns anos
fiscalizando as contas públicas de Brumado.

cisão sobre o impedimento do
Vereador Dudu Vasconcelos de
votar, uma vez que o mesmo é
filho do prefeito. Em votação,
os vereadores decidiram pelo
impedimento, tendo sido

convocado então o suplente
Girson Ledo para assumir e
participar da votação.

Após a leitura da de-
núncia, o Presidente colocou
em votação, aberta e verbal, a

admissibilidade e prossegui-
mento do pedido de impea-
chment, tendo sido aprovado
por 9 votos a favor e 4 votos
contrários. Votaram a favor: Ilka
Abreu, Lek Cabeleireiro, Elias

Piau, Zé Ribeiro, Leonardo
Vasconcelos, Palito, Rey de
Domingão, Vanderley e Girson
Ledo. Votaram contra: Lia
Teixeira, Santinho, Glaudson
Dias e Zé Carlos de Jonas.

POÇÕES: REINAUGURADO TERMINAL RODOVIÁRIO
A Prefeitura de Poções,

através da Secretaria Mu-
nicipal de Administração,
reinaugurou o Terminal Ro-
doviário, que passou por uma
ampla reforma. O espaço foi
fechado com blindex, ganhou
uma guarita para oferecer
maior segurança e teve os
banheiros totalmente re-
formados. O telhado e a
instalação elétrica também
receberam melhorias, além da
pintura que foi refeita, também
foi instalado um grande
letreiro na fachada. A reforma
foi bancada com recursos pró-
prios do município.

"O nosso terminal se tor-
nou um lugar mais seguro, mais
confortável, mais bonito. Em no-
me do povo de Poções agradeço
a todos que contribuíram para
essa ampla modernização: o
nosso amigo Flávio, o nosso
amigo Neném, os pintores, os

pedreiros e os serventes. Em
apenas três meses, inauguramos
grandes obras para o nosso
povo. Nunca se fez tanto em
nosso município. Basta andar
pela cidade que você vai ver
uma obra da prefeitura. Cons-

trução de praças, de rede de
esgoto, pavimentação de ruas,
reforma de prédios públicos
ou melhorias na área da
saúde. O nosso governo não
para", destacou o prefeito Léo
Mascarenhas.

Durante a cerimônia, que
não contou com a participação
do público para evitar aglome-
rações devido à Pandemia do
novo Coronavírus, o prefeito
Leandro Mascarenhas esteve
acompanhado do coorde-

nador da rodoviária, Flávio
Guilherme, do controlador
Elton Batista, de vereadores e
de secretários municipais. O
evento foi transmitido em uma
live, na página da prefeitura,
no Facebook.
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GOVERNO DA BAHIA DESMENTE CARLA ZAMBELLI SOBRE
REPASSES DO GOVERNO FEDERAL AO ESTADO DA BAHIA

O Governo da Bahia infor-
mou, nesta quarta-feira (29),
que é falsa a informação divul-
gada pela deputada federal
Carla Zambelli (PSL-SP) de que
o Governo Federal teria repas-
sado R$ 831 milhões para o
Governo do Estado da Bahia
investir na luta contra a pan-
demia do novo coronavírus.

De acordo coma a Secreta-
ria Estadual da Fazenda (Sefaz-
BA), foram repassados ao
governo baiano apenas R$
400,6 milhões, na forma de
recursos emergenciais vincula-
dos ao enfrentamento da crise
sanitária. Do total de R$ 958,2

milhões destinados até agora
ao combate aos efeitos do
coronavírus pelo Estado da
Bahia, R$ 557,6 milhões foram
provenientes de recursos
próprios do Governo do
Estado. "Portanto, os recursos
extraordinários do Governo
Federal para a Bahia equivalem
a menos da metade do valor
divulgado pela deputada nas
redes sociais e pelo aplicativo
WhatsApp de forma massiva
nesta quarta-feira (29)", infor-
mou o Governo da Bahia,
através de nota no site Bahia
Contra o Fake (bahiacontrao-
fake.com.br).

BAHIA PERDEU R$ 1,5 BILHÃO EM RECEITAS NOS
ÚLTIMOS 3 MESES, SEGUNDO SECRETARIA DA FAZENDA

Os efeitos econômicos da
pandemia do novo coronavírus
resultaram, nos meses de abril,
maio e junho, em uma perda
de R$ 1,5 bilhão em receitas
brutas para o Estado da Bahia,
em comparação com igual
período de 2019. O cálculo,
de acordo com a Secretaria da
Fazenda do Estado (Sefaz-BA),
considera o total arrecadado
com os impostos e taxas
estaduais e as transferências
obrigatórias do Fundo de
Participação dos Estados (FPE).

Considerando-se que as
perdas tomam por base os
números do ano passado e
não refletem a realidade
financeira de 2020, pressio-
nada pela expansão nos gastos
necessários ao enfrentamento
da pandemia, o impacto nas
contas públicas tende a se
amplificar, avalia o secretário
da Fazenda do Estado, Manoel
Vitório. "O pacote de ajuda
federal foi desidratado nas
discussões entre o congresso
e a equipe econômica, o que
na prática reduziu seu alcance,
prolongando a situação de
dificuldade que os Estados já
vinham enfrentando antes da
pandemia", afirma Vitório.

Somente com o ICMS, o
principal tributo do Estado, a

perda foi de R$ 1,02 bilhão
em comparação com os núme-
ros de 2019. A segunda perda
mais relevante ocorreu no FPE,
cujos números registraram
defasagem de R$ 395,8 mi-
lhões na comparação com o
ano passado. As demais
perdas dizem respeito a IPVA,
ITD e taxas. Trata-se de valores
brutos, ou seja, ainda sem
considerar os repasses obriga-
tórios de 25% da receita com
ICMS para os municípios e, no
caso do FPE, de 20% para o

Fundeb e de 1% para o Pasep.
Do lado das despesas, a

pressão sobre as contas é
intensificada pelos dispêndios
crescentes para o combate à
pandemia. A Bahia já conta-
biliza um gasto de R$ 812,5
milhões, havendo mais despe-
sas projetadas para as próxi-
mas semanas, totalizando R$
877 milhões. Os gastos ocor-
rem não apenas na área de
Saúde, como em Educação,
Justiça e Direitos Humanos,
Administração Penitenciária,

Administração e Segurança
Pública, incluindo as polícias
Militar e Civil e o Corpo de
Bombeiros. O Estado, de
acordo com Manoel Vitório,
está aprofundando a agenda
voltada de um lado para
minimizar as perdas de arreca-
dação, com o redirecionamen-
to das atividades do fisco em
função das áreas que mantive-
ram a atividade econômica, e
do outro para a redução de
gasto com base principalmente
na renegociação de contratos,

inclusive os de operações de
crédito. As medidas de con-
tenção de gastos, explica o
secretário, até agora preservam
as despesas voltadas para o
combate à pandemia.

"O governo, sob a lide-
rança do governador Rui Costa,
já vinha se preparando para
este cenário e tem aprofun-
dado medidas emergenciais
para garantir o funcionamento
da administração", destaca
Vitório. "Mas será necessário
um esforço muito grande de
todos os órgãos do governo
nos próximos meses para que
o Estado consiga seguir hon-
rando seus compromissos e
atuando como garantidor da
paz social sob a forma de
políticas públicas essenciais de
saúde, educação e segurança".
O secretário lembra que,
diante do quadro de incer-
tezas, desde que foram regis-
trados os primeiros casos de
contágio local, o governo
baiano colocou em prática a
agenda emergencial, editando
já no dia 20 de março o
decreto 19.551/20, que insti-
tui uma série de medidas de
redução de despesas e promo-
vendo o redirecionamento das
ordens de serviço para os
servidores do fisco.
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TJ-BA DESISTE DE DESATIVAR COMARCAS DO INTERIOR
DO ESTADO APÓS REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO NO CNJ

O Tribunal de Justiça da
Bahia (TJ-BA) decidiu não
desativar comarcas no estado.
A decisão foi tomada após
audiência de conciliação
realizada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), na
segunda-feira, dia 20/07.
Foram envolvidos 29 procedi-
mentos decorrentes da Resolu-
ção nº 13/2019, que implicava
a desativação de 18 comarcas
no interior do estado. A
sessão de conciliação foi
presidida pelo conselheiro do
CNJ, Marcos Vinícius Jardim
Rodrigues, e contou com a
participação do presidente da
OAB-BA, Fabrício Castro, do
presidente do TJ-BA, desembar-

A sessão foi presidida pelo
conselheiro Marcos Vinícius e

contou com a participação dos
presidentes da OAB-BA e do

TJ-BA, Fabrício Castro e
Lourival Trindade (na foto).

gador Lourival Trindade, e de
representantes de todas as
partes envolvidas.

As comarcas de entrância
inicial envolvidas na decisão
são as de Antas, Cipó, Con-
ceição do Almeida, Gover-
nador Mangabeira, Ibirataia,
Igaporã, Itabela, Itagibá, Jitaúna,
Laje, Maragogipe, Pindobaçu,
Presidente Jânio Quadros, São
Félix, Sapeaçu, Tanhaçu, Tape-
roá e Tremedal.

SUSPENSÃO DE AULAS E EVENTOS EM TODA A
BAHIA É PRORROGADA POR MAIS 15 DIAS

Válido até esta sexta-feira
(31), o decreto estadual n°
19.586, que proíbe a realiza-
ção de eventos com mais de
50 pessoas e atividades em
escolas das redes pública e
privada em toda a Bahia, será
prorrogado por mais 15 dias.
O governador Rui Costa deu
a notícia no início da noite
desta quinta-feira (30), du-
rante o #PapoCorreria.

O decreto proíbe todas as
atividades que envolvem
aglomeração de pessoas, como
eventos desportivos, religiosos,
shows, feiras, apresentações
circenses, eventos científicos,
passeatas, aulas em academias
de dança e ginástica, bem
como abertura e funciona-
mento de zoológicos, museus,
teatros, dentre outros. A
determinação envolve ainda a
suspensão do transporte
coletivo intermunicipal em
municípios com registros
recentes de Covid-19.

Com o intuito de monitorar
a realidade dos alunos da
rede baiana de ensino e
embasar o plano de retomada
das aulas, o Estado vem
testando estudantes, profes-

sores e funcionários de esco-
las instaladas em cidades com
alta incidência do vírus. O
governador anunciou que a
testagem será iniciada em
Jequié, na próxima segunda-
feira (03). Até 14 de agosto,
10.771 pessoas vão passar
pelos testes no município,
sendo 9.964 estudantes, 560
professores e 247 funcio-
nários, de 17 unidades esco-
lares. "Já fizemos a testagem em
Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca, e
agora chegou a vez de Jequié.
O objetivo é obter um diagnós-
tico da situação dos alunos da
rede no que se refere ao
coronavírus, tendo acesso a
dados como quantos tiveram
e quantos estão contaminados,
de modo a gerar uma peque-
na amostra do que está ocor-
rendo com esses estudantes,
bem como com os servidores.
Esses e outros dados vão
embasar e viabilizar um plane-
jamento mais assertivo de
retomada das aulas", finalizou
Rui.

Conforme boletim da Se-
cretaria da Saúde da Bahia
(Sesab), o Estado contabiliza
161.630 casos confirmados de

Covid-19. Desses, 143.966 já
são considerados curados,
14.273 encontram-se ativos e
3.391 tiveram óbito confir-
mado para Covid-19. Somente
nesta quinta-feira (30), foram
registrados novos 4.296 casos

de Covid-19 (taxa de cresci-
mento de +2,7%), 70 óbitos
(+2,1%) e 3.830 curados
(+2,7%). Segundo a Sesab, a
elevação do número de óbitos
diários deve-se, exclusiva-
mente, a um represamento

temporário dos dados do
município de Salvador, que
registrou 44 mortes na quinta,
em virtude da metodologia
utilizada. Na Bahia, 14.949
profissionais da saúde já foram
contaminados pelo vírus.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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EURES RIBEIRO, PRESIDENTE DA UPB PEDE
CONTINUIDADE DO FUNDEB PARA FINANCIAR EDUCAÇÃO

A União dos Municípios
da Bahia (UPB) se posicionou
pela permanência do Fundo de
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).
Nesta semana, será votada a
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 15/2015 que
pode garantir a continuidade
do programa. Segundo a UPB,
o Fundeb é "essencial" para o
financiamento da educação. A
entidade também pede o
aumento do aporte do go-
verno federal no programa.

"Os municípios sempre
ficaram com uma parte maior
do financiamento da educa-
ção, tendo a fatia menor do

bolo tributário. A nossa defesa
do Fundeb passa por essa
correção histórica e que vai
permitir que o fundo seja
permanente, garantindo mais
qualidade à educação", disse
o presidente da UPB e prefeito
de Bom Jesus da Lapa, Eures
Ribeiro. Atualmente, a União
contribui com 10% dos investi-
mentos no Fundo. A PEC prevê
uma elevação gradual da
participação da União que
chegue a 20% em 2026.
Eures Ribeiro afirma que o texto
da PEC é fruto de uma intensa
negociação e que o Movi-
mento Municipalista continua
discutindo com os deputados
pontos importantes. "Entende-
mos que quanto mais ampla for

CACULÉ: TESTE DE PACIENTE QUE
VEIO A ÓBITO POR SUSPEITA DE

COVID-19 DEU NEGATIVO

A Prefeitura de Caculé, através da
sua Assessoria de Comunicação,
divulgou na segunda-feira, dia 06/07,
novo boletim epidemiológico acerca
dos casos de coronavírus no município.
O paciente que estava em isolamento
hospitalar com suspeita de Covid-19
veio a óbito. O teste, realizado pelo
Laboratório Central da Bahia (LACEN),
informou negativo para a doença.
Segundo informações obtidas pela
nossa reportagem, trata-se de um
homem, de 70 anos, que teria dado
entrada no Hospital Nossa Senhora
Aparecida com sintomas semelhantes

ao do novo coronavírus.
Em nota, a Prefeitura de Caculé

esclareceu ainda que "continuamos
reforçando cada vez mais as medidas
de prevenção e controle para evitar a
propagação do vírus em nosso
município de forma acelerada. Se-
guimos com nossas BARREIRAS SA-
NITÁRIAS no intuito de monitorar
quem entra na cidade. Se puder, fique
em casa! Ao sair, use máscara! A
prevenção continua sendo o melhor
remédio!".  Ao todo, Caculé contabiliza
3 casos confirmados para o novo
Coronavírus. Todos já estão curados.

"A nossa defesa do Fundeb
passa por essa correção

histórica e que vai permitir
que o fundo seja permanente,

garantindo mais qualidade à
educação", disse Eures

Ribeiro.

essa discussão, mais condições
teremos de focar no ensino, na
qualidade do aprendizado. No
Brasil, sempre se achou que o
problema da educação é o
financiamento, temos que
vencer essa fase e caminhar na
busca da excelência", declarou
o gestor que também é vice-
presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM).
Fonte: Bahia Notícias.
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PESQUISA FÓRUM: APROVAÇÃO DA GESTÃO RUI COSTA
CRESCE DURANTE  PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

A gestão do governador
Rui Costa é aprovada por
75,9% dos baianos, de acordo
com a 4ª edição da Pesquisa
Fórum, realizada em parceria
com a Offerwise. A avaliação
foi divulgada neste domingo
(26) pela Revista Fórum. De
acordo com o levantamento,
enquanto Rui ampliou em
quase 6 pontos percentuais a
aprovação em relação ao
último levantamento - era
70,5% em junho -, a maioria
dos gestores segue a tendência
de queda. "Entre os que Fórum

avaliou, a exceção é Rui Costa
(PT) da Bahia", afirmou a
Revista Fórum.

Segundo a publicação de
domingo, dia 26/07, Rui obteve
50,1% de ótimo e bom, e 25,8%
de regular. A avaliação do go-
vernador baiano também supera
a média nacional. De acordo
com a pesquisa, que foi realizada
entre os dias 14 e 17 de julho,
apenas 29,2% dos brasileiros
consideram a atuação do go-
vernador de seu estado ótima
ou boa, e 34,3% regular, totali-
zando 63,5% de aprovação.

GOVERNO DA BAHIA ESTABELECE TOQUE DE RECOLHER
EM IRECÊ, JÂNIO QUADROS E MAIS 20 MUNICÍPIOS

Mais 22 cidades baianas
terão toque de recolher a partir
do domingo, dia 26/07. A
medida passa a vigorar em
América Dourada, Barra do
Mendes, Barro Alto, Bonito,
Cafarnaum, Canarana, Central,
Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá,
Irecê, Itaguaçu da Bahia, João
Dourado, Jussara, Lapão, Morro
do Chapéu, Mulungu do Mor-
ro, Presidente Dutra, Presidente
Jânio Quadros, São Gabriel,
Tapiramutá e Uibaí, de acordo
com publicação de Decreto no
Diário Oficial do Estado (DOE)
deste sábado (25).

Fica estabelecida, das 18h
às 5h, a restrição de locomo-
ção noturna, vedados a qual-
quer indivíduo a permanência
e o trânsito em vias, equipa-
mentos, locais e praças públi-
cas. A medida adotada pelo
Governo do Estado nessas
cidades tem validade até 2 de

agosto e visa conter o avanço
da contaminação pelo novo
coronavírus no interior da
Bahia. Também nessas 22
cidades fica autorizado, das
5h às 16h, somente o funcio-
namento dos serviços essen-
ciais e, em especial, as ativi-
dades relacionadas ao enfren-
tamento da pandemia, o
transporte e o serviço de
entrega de medicamentos e
demais insumos necessários
para manutenção das ativida-
des de saúde, as obras em
hospitais e a construção de
unidades de saúde. Durante
os horários de restrição, estão
autorizados, excepcionalmente,
os serviços necessários ao
funcionamento das indústrias
e centros de distribuição e o
deslocamento dos seus traba-
lhadores e colaboradores.

Outras 23 cidades baia-
nas já estavam com toque de

recolher em vigor. Com decreto
válido até o domingo (26), a
restrição inclui Camaçari,
Candeias, Dias d'Ávila, Itapa-
rica, Lauro de Freitas, Madre
de Deus, São Francisco do

Conde, São Sebastião do Passé,
Simões Filho, Mata de São João,
Pojuca, Ibirataia, Conde e Terra
Nova. Em Juazeiro, Cachoeira,
Coribe, Correntina, Poções,
Santa Maria da Vitória e São

Félix, decreto estadual estabelece
a restrição de locomoção
noturna até o dia 29 de julho.
Já em Cocos e Feira da Mata, a
medida do Governo do Estado
está vigorando até 30 de julho.
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POÇÕES: SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE MUTIRÃO
DE HIGIENIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS

No sábado, dia 18/07, a
equipe da Secretaria Municipal
de Saúde de Poções esteve nas
barreiras sanitárias, adesi-
vando os carros do município,
higienizando os carros que
chegavam de outros municípios
e auferindo a temperatura da
população. Durante a ação,
moradores, transeuntes e

O município contabiliza 326 casos de Covid-19 desde o início da
pandemia. Desses, 62 são considerados casos ativos, 261 estão
curados e 3 vieram a óbito. (Foto: Divulgação).

motoristas foram orientados a
respeito da importância do uso
da máscara e sobre as novas
regras de funcionamento para
os estabelecimentos comer-
ciais. "É de suma importância
a prevenção e a conscien-
tização da população de que
estamos atravessando um
período crítico mundial, mas

que se cada um de nós fizer a
sua parte, sairemos desta crise
muito mais forte", afirmou o
prefeito Léo Mascarenhas.

A secretária de saúde
Lorena Santos declarou que "a
pasta continuará realizando

esses mutirões, pois nosso
principal objetivo é garantir o
bem-estar e a saúde da popu-
lação, combatendo a dissemi-
nação da Covid-19 em Poções".

Conforme o boletim divul-
gado pela Prefeitura de Poções,

no domingo (19), o município
contabiliza 326 casos de
Covid-19 desde o início da
pandemia. Desses, 62 são
considerados casos ativos,
261 estão curados e 3 vieram
a óbito.

JUSTIÇA DETERMINA SUSPENSÃO DE RETORNO DE
AULAS PRESENCIAIS EM FACULDADE DE GUANAMBI

A Justiça determinou a
suspensão das aulas presen-
ciais das Faculdades Integradas
Padrão (FIP), do município de
Guanambi, cujo início havia
sido anunciado para o dia 21
e 22/07, inclusive atividades
de ensino realizadas em
laboratórios. A solicitação foi
realizada em ação civil pública
ajuizada pela promotora de
Justiça Tatyane Miranda Caires
e a decisão liminar concedida,
parcialmente, pela juíza Janete
Fadul de Oliveira, ambas no
domingo, dia 19/07.

A juíza determinou que as
aulas presenciais, que voltariam
nos dias 21 e 22 deste mês,
devem permanecer suspensas
até vigorarem os decretos
municipal e estadual que
estabeleceram a suspensão de
aulas, além de outras medidas
restritivas para enfrentamento à
pandemia da Covid-19. A
magistrada estabeleceu multa
diária de R$ 5 mil em caso de

Guanambi contabiliza 142 casos de Covid-19. Desses, 112 estão recuperados e 30 são considerados
como casos ativos. Nenhum óbito foi registrado. (Foto: Internet)

descumprimento.
A promotora solicitou

ainda, entre outras medidas,
que a Justiça determinasse, em
decisão liminar, a redução de
30% no valor das mensali-
dades cobrado pela FIP até
quando durar a pandemia e
as medidas de isolamento
social. A juíza Janete Fadul
avaliou que a apreciação desse
e demais pedidos deve ser
realizada em outro momento,
pelo juiz a que for distribuído
o processo, pois não caberia
tal avaliação ser feita durante
o plantão judiciário.

Através do Ofício nº
029/2020, assinado pelos
diretores Geral e Acadêmica,
Rafael Silva e Vânia Torres, a
FIP Guanambi lamentou a
decisão, destacando que "o
retorno de atividades práticas
laboratoriais foi autorizado
pelo Comitê de Enfrentamento
à Pandemia do Coronavírus do
município de Guanambi", além

de salientar que contribuiu
"com a ampliação de 10 novos
leitos na UPA, participamos na
criação com o Hospital Muni-
cipal em suas semi UTIs, recém
entregues". Ainda conforme a
instituição, as datas das

atividades online previstas
serão mantidas, normalmente.

Conforme o Portal da
Transparência da Prefeitura de
Guanambi para às ações de
combate ao Coronavírus (gua-
nambi.ba.gov.br/coronavi-

rus#conteudo), atualizado no
domingo (19), Guanambi
contabiliza 142 casos de
Covid-19. Desses, 112 estão
recuperados e 30 são consi-
derados como casos ativos.
Nenhum óbito foi registrado.
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GOVERNO DE CACULÉ DOA MÁSCARAS DE
PROTEÇÃO REUTILIZÁVEIS PARA A POPULAÇÃO

O Governo de Caculé,
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, continua
promovendo medidas de
combate ao novo coronavírus
(SARS-COV-2). Na quarta-feira,
dia 15/07, foi dado início a
doação de máscaras de prote-
ção reutilizáveis para a popu-
lação. As máscaras foram en-

"A ação visa garantir a proteção das pessoas, para que elas possam conviver respeitando o
distanciamento social e interagindo sem risco", explicou o Secretário Ricardo Alves.

tregues com panfletos que
possuem informações deta-
lhadas de prevenção ao vírus.

Segundo o secretário de
Saúde Ricardo Alves, "a ação
visa garantir a proteção das
pessoas, para que elas possam
conviver respeitando o distan-
ciamento social e interagindo
sem risco".

PREJUÍZO DE R$ 680 MIL: MP-BA DENUNCIA EX-PREFEITO
DE CANDIBA E MAIS OITO POR FRAUDE EM LICITAÇÃO

CECOCECOCECOCECOCECOM/MPM/MPM/MPM/MPM/MP-B-B-B-B-BAAAAA

O ex-prefeito de Candiba,
Reginaldo Martins Prado, os
atuais secretários municipais
de Administração e Finanças,
Cláudio Fernandes Primo, e de
Educação e Cultura, Renata
Neri dos Anjos Oliveira, e mais
6 pessoas, foram denunciados
pelo Ministério Público estadual
(MP-BA) por crimes de fraude
em licitação para a realização
de obras superfaturadas. A
denúncia, oferecida na quarta,
dia 15/07, pela promotora de
Justiça Tatyane Miranda Caires,
requer que a Justiça determine
liminarmente a indisponibi-
lidade dos bens dos acusados,
no total aproximado de R$
682,25 mil, valor do prejuízo
do contrato superfaturado.

Segundo o MP, os acusa-
dos cometeram fraude em
procedimento licitatório, na
modalidade tomada de preço,
e também na execução do
contrato para construção de
quatro quadras poliesportivas

O MP requer que a Justiça determine liminarmente a indisponibilidade dos bens dos acusados, de
aproximadamente R$ 682,25 mil, valor do prejuízo do contrato superfaturado.

nas comunidades de Arro-
gante, Lagoa da Prates, Lagoa
da Pedra e Pedrinhas, locali-
zadas no município de Can-
diba. A promotora Tatyane
Caires apontou que a fraude
teve "o objetivo de desviar
dinheiro público em favor da
empresa Construtora JSM Ltda.,
sediada em Barreiras, e seus
sócios".  A prática criminosa
teria ocorrido em 2016 e teria
envolvido também a empresa
Paralela Projetos e Construções
Eireli (EPP). Conforme a promo-
tora, os denunciados, em
conluio, forjaram planilhas
com preços previamente combi-
nados, e até mesmo produzi-
ram laudo técnico falso decor-
rente de fiscalização de execu-
ção de contrato para atestar a
conclusão das obras das
quadras. Em 2018, inspeções
realizadas pelo MP verificaram
que as obras na realidade
nunca foram concluídas.

Além do ex-prefeito e dos
secretários municipais, foram
denunciados o empresário

Jesualdo Aldo dos Santos,
sócio da construtora JSM; o
chefe do Departamento Pessoal
da Prefeitura de Candiba,

Gilson Moreira Leão; o au-
xiliar-administrativo da Pre-
feitura, Rubens Welinton Muniz
Moura, os engenheiros civis

João Vicente Guimarães Vieira,
sócio da EPP, e Rozelece Castro
Nogueira e o arquiteto Waldo
Adolfo Lujan Franco.
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PREFEITURA DE GUANAMBI ANUNCIA QUE DARÁ
SUPORTE A QUEM TEVE AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADO

A Prefeitura de Guanambi
anunciou, na quinta-feira, dia
09/07, que irá estabelecer
ações de apoio aos benefi-
ciários do Auxílio Emergencial
no município. O projeto está
sendo desenvolvido em par-
ceria com a Defensoria Pública
e a UNIFG. Conforme o
prefeito, "o objetivo é dar
suporte à Defensoria para
atender aos pedidos de au-
xílio negados pela Dataprev".

Na terça-feira, dia 07, o
prefeito esteve reunido com o
Defensor Público Dr. Nathan
Cruz, com o Juiz Federal Dr.
Filipe Aguiar e com represen-
tantes da Caixa Econômica
Federal, o gerente da unidade
local, Robson, e o Superinten-
dente Igor. Na quarta-feira (08),
a reunião foi com o represen-
tante da Ordem dos Advogados
(OAB), subseção Guanambi, Dr.
Gercino Filho, e o Coordenador
do Curso de Direito da UNIFG,
Dr. Bruno Miola. "O objetivo é dar suporte à Defensoria para atender aos pedidos de auxílio negados pela Dataprev", esclareceu Jairo Magalhães.

PREFEITURA DE IBIASSUCÊ REALIZA MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL

AUGUSAUGUSAUGUSAUGUSAUGUSTTTTTO JAO JAO JAO JAO JACKCKCKCKCKSONSONSONSONSON

A Prefeitura de Ibiassucê
está promovendo diversos ser-
viços de recuperação das estra-
das da zona rural. A ação tem
como objetivo garantir um me-
lhor acesso aos veículos e mo-
radores da zona rural à sede.

Até o momento, muitas
estradas vicinais já foram
recuperadas pela Prefeitura de
Ibiassucê, beneficiando todos
os moradores de Catuni,

"Estamos trabalhando para oferecer melhores condições, segurança e conforto durante o percurso
pelas estradas", destacou o prefeito Adauto Prates. (Fotos: Divulgação)

Picadas, Grama, Passos, Mu-
cambo, Amarra Saco, Lajes,
Brejo, Três Unidos, Lagoa
Funda Novais, Jabuticaba,
Massangano, Lagoa Funda
Brito, Olho D'água de Dé,
Jacaré, Santo Antônio, Brasi-
lândia, Roça Grande, Careta,
Umbaúba, Lameiro, Licurì, São
Gregoriano, Lagoa do Meio,
Santo Inácio e Jatobá.

Segundo o Prefeito Adauto
Rebouças Prates, mesmo com
a pandemia, a prefeitura

continua com o cronograma
de trabalho, seguindo todas
as recomendações do Minis-
tério da Saúde, para a segu-
rança de todos os funcioná-

rios. "Os trabalhos de manu-
tenção e recuperação das
estradas rurais são importantes
para garantir o acesso de
todos à sede de nossa cidade.

Assim estamos trabalhando
para oferecer melhores con-
dições, segurança e conforto
durante o percurso pelas
estradas", destacou o prefeito.
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POÇÕES: INICIADA A REFORMA DA QUADRA DE
ESPORTES DA ESCOLA ALEXANDRE PORFÍRIO

Na sexta-feira, dia 17/07, a
Prefeitura de Poções, através da
Secretaria de Educação, iniciou
a reforma da Quadra Polies-
portiva da Escola Alexandre
Pórfirio. A obra consiste na

instalação de uma nova co-
bertura, pintura, piso, traves, além
de demais reparos. "Estamos
trabalhando incansavelmente
para garantir mais educação e
esporte para os nossos alunos,

e em breve eles vão poder
desfrutar desse grande e-

quipamento. Educação e es-
portes são prioridades para

nossa juventude", destacou o
prefeito Léo Mascarenhas.

BRUMADO: SMTT E SEINF DIVULGAM PROJETO DE
APROXIMAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL À FEIRA LIVRE

A Superintendência Muni-
cipal de Trânsito e Transportes
(SMTT) e a Secretaria Municipal
de Infraestrutura (Seinf) de
Brumado informaram que
estão finalizando o projeto de
aproximação do centro co-
mercial ao Mercado Municipal
e à Feira Livre.

O projeto consiste na
alteração do fluxo do sistema
viário da artéria central, no
alargamento, arborização e
iluminação da Avenida Cen-
tenário, na criação de rotatória,
na retirada de semáforos e na
viabilização do corredor de

tráfego. A Prefeitura também
informou que o coordenador
de fiscalização, João Paulo, irá

escalar agentes de trânsito
para orientar os condutores
nos próximos dias.

ÉRICO CARDOSO: CHEGADA DA POLÍCIA MILITAR
DESFAZ AGLOMERAÇÕES EM MORRO DO FOGO

No dia 18/07, por volta das
18h, a guarnição do Desta-
camento de Polícia Militar (DPM)
de Érico Cardoso, da 46ª CIPM,
foi acionada para verificar
denúncias de descumprimento
ao decreto municipal que
estabelece as medidas de
prevenção ao Coronavírus, no
Povoado de Morro do Fogo. A
localidade teve suspensas as
comemorações à Nossa Se-
nhora do Carmo, festa que
reúne romeiros, para evitar a

propagação do Coronavírus.
Segundo informações da

PM, além das aglomerações, o
grupo estaria causando desor-
dem e perturbação do sossego.
A guarnição do DPM, junta-
mente com PMs do PETO e da
equipe de Vigilância Sanitária,
se dirigiram ao Povoado. "Mora-
dores locais informaram que os
perturbadores deixaram o local,
tomando sentido ignorado
antes da chegada das guar-
nições", revelou a PM.
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ABRIGOS DE IDOSOS DE CAETITÉ RECEBEM DOAÇÃO DE
ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE DA PREFEITURA

Os abrigos de idosos da
Associação das Senhoras de
Caridade e do Casarão da
Associação Deus Acampado
receberam alimentos e produ-
tos de limpeza e de higiene
pessoal, que foram doados
pela Prefeitura de Caetité, por
meio da Secretaria Municipal

"[Os] alimentos, entre outros itens básicos, é necessário para que
seja assegurada a proteção dos idosos e acolhidos para evitar,
assim, o contágio da Covid-19", disse Mara Rebouças.

de Desenvolvimento Social. "As
doações fazem parte das ações
do município no enfrenta-
mento à pandemia do corona-
vírus e visam beneficiar aqueles
que necessitam de proteção
por fazerem parte do grupo de
maior risco", informou a
Prefeitura, em nota.

A secretária da pasta, Mara
Rebouças, destacou que "esta
luta contra o coronavírus é de
todos nós. Essa entrega de
alimentos, entre outros itens
básicos, é necessária para que

seja assegurada a proteção dos
idosos e acolhidos para evitar,
assim, o contágio da Covid-19".

Conforme o Painel Coro-
navírus (coronavirus.caeti-
te.ba.gov.br/index.php?clas-

s=PainelCidade), atualizado na
segunda (20), Caetité contabi-
liza 100 casos confirmados de
Covid-19. Desses, 41 estão
curados, 58 são casos ativos
e 1 veio a óbito.

POÇÕES: CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA DA PROMESSA

ESTÁ NO FINAL

A obra de construção da Praça da Promessa, localizada
no bairro Lagoa Grande, está entrando em fase final. O
serviço está sendo realizado com recursos próprios da
Prefeitura Municipal, através do pacote de investimentos do
Programa Avança Poções. O prefeito Léo Mascarenhas declarou
que "muito em breve, estaremos entregando mais esta praça.
Estamos mantendo a nossa cidade mais bonita e oferecendo
lazer à comunidade. É a prefeitura governando para o povo".

GOVERNO DE CACULÉ RECEBE 2
RESPIRADORES PARA O CENTRO
ESPECIALIZADO DA COVID-19

Na quarta, dia 15/07, o
município de Caculé recebeu 2
respiradores pulmonares, que
serão destinados ao Centro
Especializado da Covid-19. Os
equipamentos foram adquiridos
via emenda parlamentar do
deputado federal Paulo Azi, com
o apoio do ex-deputado esta-
dual Luciano Ribeiro. O prefeito
Beto Maradona recebeu pes-
soalmente os respiradores, utili-
zou o Instagram para agradecer
o apoio dos parlamentares e
alertou à população para a
importância das medidas de
distanciamento social.

"Esses equipamentos serão
colocados à disposição e
espero que não precisem ser
utilizados. Peço a todos que
fiquem em casa e ao sair, usem
máscara. Até agora estamos em
equilíbrio por causa das nossas

ações, mas depende também
das ações dos caculeenses".
Conforme o boletim epide-
miológico de quarta (15),
Caculé contabiliza 9 casos

confirmados da Covid-19.
Desses, 5 já estão curados e 4
permanecem como casos ativos.
O município não registrou óbito
devido ao vírus.
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GOVERNO DE GUAJERU DISPONIBILIZA PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Guajeru,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, inaugurou o site
governodeguajeru.ba.gov.br/
covid, no qual está sendo
publicado informações a respei-
to dos gastos de recursos pú-
blicos nas ações desenvolvidas
pelo Município no combate ao
Coronavírus. A medida segue
recomendação administrativa
do Tribunal de Conta dos
Municípios (TCM). O portal
disponibiliza acesso às informa-
ções sobre a doença, orienta-
ções sobre a prevenção, bole-
tim epidemiológico diário,

contratos licitatórios e despesas.
Em nota, o Governo de

Guajeru explicou que "consi-
dera ainda, que é necessário
assegurar a ampla transparên-
cia e viabilizar o acompanha-
mento pela sociedade e pelos
órgãos de controle externo da
correta aplicação dos recursos
gastos pelo município para o
enfrentamento da pandemia
do COVID-19". De acordo com
o último boletim epidemio-
lógico, disponível no site,
Guajeru possui 2 casos de
Covid-19 confirmados desde
o início da pandemia.

POÇÕES: OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ESGOTO
Em Porções, cidade do

sudoeste baiano, o bairro Urbis
está recebendo serviços de
terraplanagem e rebaixamento
da rede de esgoto. De acordo
com a Prefeitura Municipal, a
pavimentação asfáltica da
localidade será iniciada em
seguida. O prefeito Léo Masca-
renhas declarou, "sigo fiel ao
povo de Poções, levando obras
e ações que estão transfor-
mando vidas. A gente trabalha
e Deus nos abençoa. As obras
e ações do nosso governo me
enchem de orgulho. Uma das
iniciativas mais importantes do
momento é a pavimentação
asfáltica da Urbis".

DOM BASÍLIO: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS
SEGUE ATENDENDO ÀS FAMÍLIAS DE MODO REMOTO

Em Dom Basílio, a equipe
do programa Primeira Infância
no SUAS (Sistema Único de
Assistência Social) segue aten-
dendo as famílias cadastradas
de forma remota, mesmo
diante da Pandemia do novo
Coronavírus. Em algumas
situações especificas, o aten-
dimento é realizado de forma
presencial, obedecendo as
normas de higiene sanitária
estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).

O programa, vinculado a
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, orienta as famílias,

criando uma rede de apoio para
que não se perca o foco no
desenvolvimento pleno de
nossas crianças. "São atividades
como estas que fazem as
crianças terem uma infância
melhor e consequentemente um
futuro promissor", destacou a
Prefeitura, em nota. A equipe
também está realizando um
trabalho para ressaltar e sanar
as dúvidas das famílias sobre
os cuidados de prevenção
contra o novo Coronavírus.
Atualmente, o 1ª Infância no
SUAS beneficia cerca de 100
crianças no município.
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GUAJERU: PREFEITO GIL ROCHA PLANEJA ÚLTIMOS MESES
DE GOVERNO E INSTITUI COMISSÃO PARA TRANSIÇÃO
Em Guajeru, o prefeito Gil

Rocha reuniu-se com sua
equipe de governo para definir
ações para os últimos 05
meses de administração. O
gestor e a equipe fizeram uma
avaliação positiva do primeiro
semestre de 2020, salientan-
do que nas diversas áreas hou-
ve melhorias, na qual a gestão
realizou o trabalho focado em
beneficiar e melhorar a qua-
lidade de vida do cidadão.

Entre as medidas, desta-
cam-se o enfrentamento da
pandemia, as ações e medidas
adotadas pelo governo no
enfrentamento ao Coronavírus
e realizaram planejamento
estratégico para os próximos 5
meses para a conclusão do
mandato e transição para o
próximo governo, como a
criação da Comissão com
controladores internos das
secretarias municipais, que

A reunião ocorreu no Centro de Apoio Glauber Rocha. Também estiveram presentes na reunião os Secretários Municipais.

estão organizando toda a
documentação, prestação de
contas, convênios em an-
damento e concluídos.

Para os próximos meses,
estão previstas a entrega da
pavimentação de ruas no

bairro Alto da Bela Vista e no
entorno do Lago da Igreja, a
conclusão da construção da
creche Pró infância e da
reforma e ampliação do CRAS,
da Academia de Saúde, todas
localizadas na sede. Para a
zona rural, estão previstas a
perfuração de poços artesi-
anos, a Instalação de 6 siste-
mas simplificados de abaste-
cimento de água nas Comuni-

dades de Guariba, de Fonte
Velha, de Remela, de Lagoa
Rasa, de Lagoa das Baraúnas,
de São Domingos, de Verde e
de Pau D'arco.

A reunião ocorreu no
Centro de Apoio Glauber
Rocha, na manhã de quinta
feira, dia 09/07, e seguiu as
normas de distanciamento
social e uso de máscara. Além
do prefeito, também estiveram

presentes os Secretários Muni-
cipais de Administração e
Planejamento, de Finanças, de
Saúde, de Educação, de Infra-
estrutura de Assistência e
Desenvolvimento Social e de
Governo, Silvia Soares, Bruno
Brito, Érica Leal, Terezinha
Santos, Manoel Ribeiro, Iva
Meira e Enídio Xavier, respec-
tivamente, além da Controla-
dora Interna Fátima Viana.

POÇÕES: INAUGURADA A PADARIA
MUNICIPAL ÂNGELO SILVEIRA

Em Poções, a Padaria Muni-
cipal foi inaugurada na noite
de sexta-feira, dia 10/07.
Localizada no bairro Bela Vista,
a padaria atenderá as unida-
des das Secretarias Municipais
de Assistência Social e de
Educação, além de servir para a
realização de cursos profissio-
nalizantes. A padaria home-
nageia Ângelo Silveira, mais
conhecido na cidade como Sr.
Dias Padeiro.

O prefeito Leandro Mas-
carenhas participou da soleni-
dade ao lado da primeira-dama
e secretária de assistência social,
Laís Mascarenhas, e dos demais
secretários e vereadores. "Estou
muito feliz em poder entregar
ao povo mais uma importante
obra. Além de oferecermos à
nossa comunidade escolar e
aos nossos usuários dos
serviços da Assistência, tudo o
que será produzido aqui,
estaremos gerando economia e
renda, pois essa padaria também

sediará cursos de qualificação,
trazendo novas perspectivas de
capacitação na cidade", desta-
cou o prefeito.

Os primeiros produtos da
padaria foram servidos às
pessoas presentes pelo chefe de
cozinha Anderson Rocha,

juntamente com a equipe que
irá atuar diariamente na produ-
ção. O evento não foi aberto
ao público para evitar aglome-
ração devido à pandemia do
novo coronavírus, mas tudo foi
transmitido ao vivo através do
Facebook da prefeitura.

GUAJERU: CERB ABRE
POÇO NA COMUNIDADE

DE CANCELA

No dia 11/07, operários da
Companhia de Engenharia
Hídrica e de Saneamento da
Bahia (CERB) estiveram na
Comunidade da Cancela, na
zona rural, para realizar a
abertura de poço artesiano na
localidade. A vazão do poço
perfurado é de aproximada-
mente 5 mil litros por hora.

A solicitação para a abertu-
ra do poço foi uma demanda
encaminhada pelo Governo
Municipal de Guajeru ao
Governo do Estado, através da

CERB, e viabilizada por meio
de emenda parlamentar do
deputado estadual Vitor Bon-
fim. "Agora ampliaremos a
oferta de água pra atender os
moradores, escola e unidade
de saúde da família. Meus
agradecimentos a todos os
moradores, amigos, equipe de
trabalho da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura, que
estiveram acompanhando o
trabalho e garantindo as
condições de acesso ao local",
destacou o prefeito Gil Rocha.


