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RUI COSTA REITERA
PROIBIÇÃO DE
FESTAS DE FIM DE
ANO NA BAHIA
Em pronunciamento oficial nesta terça-feira (22), o governador
Rui Costa reiterou a proibição das festas de final de ano. No dia
4 de dezembro, ele baixou um decreto no Diário Oficial do Estado
(DOE-BA) proibindo a realização de qualquer evento neste período,
independente da quantidade de pessoas presentes. PÁGINA 03

IBIASSUCÊ CONQUISTA O
SESAB IRÁ ADQUIRIR 50 MIL TESTES SELO UNICEF 2017-2020
RÁPIDOS DE ANTÍGENO PARA DETECÇÃO
DO CORONAVÍRUS
PÁGINA 03
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MACAÚBAS: PM REALIZA
CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO

PREFEITURA DE GUAJERU
ANTECIPA SALÁRIO

DOM BASÍLIO: SERVIDORA É
HOMENAGEADA PELA CÂMARA

Policiais Militares da 4ª CIPM distribuíram mais de
50 cestas básicas e diversos brinquedos às famílias
em situação de vulnerabilidade social. PÁGINA 04

A Prefeitura de Guajeru antecipou o pagamento
dos funcionários, concursados e contratados. Os
salários foram creditados nos dias 22 e 23. PÁG 06

A servidora Irenalva Pires Dias foi homenageada
nesta quarta-feira, dia 10/12, durante sessão ordinária
realizada pela Câmara de Vereadores. PÁGINA 08
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RIBAMAR VIEGAS

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

MORTE E MORTE DO DR. JURACY
Pelas mãos do saudoso
deputado federal e engenheiro
Vasco Neto, cheguei a Brumado-Bahia, no final de 1973,
para executar o projeto geotécnico da Estrada BR-030,
trecho Brumado-Maraú.
Brumado era uma cidade
carente de tudo: água, luz
elétrica, comunicação, rodovia,
saúde, educação... Um simples
telefonema interestadual só era
possível através de Vitória da
Conquista. Vale lembrar que
uma viagem normal de carro
Brumado-Vitória da Conquista
durava cerca de quatro horas por um caminho de terra.
Foi na gestão do prefeito e médico Dr. Juracy Pires
Gomes que Brumado saiu do quase nada para se tornar o
segundo mais próspero Centro Administrativo/Produtivo
do Sudoeste da Bahia. Só perdendo para Vitória da
Conquista. Dr. Juraci fez acontecer em Brumado: água
(Barragem sobre o Rio do Antônio), luz elétrica na sede e
nos distritos (Rede de Alta Tensão e Subestação),
comunicação (Telefonia DDD e DDI), educação e cultura
(Colégio Estadual de Brumado e Biblioteca Pública), saúde
(Hospital Municipal, Prof. Magalhães Neto), rodovias (BA262, Brumado - Vitoria da Conquista e Av. Centenário),
agências bancárias (Caixa Econômica Federal e BANEB),
pavimentação (Usina de Asfalto), aeródromo e hangar
Sócrates Mariani Bitencourt (Bairro Aeroporto), sinal de
rádio e TV via torre repetidora (Alto Pirajá), casas populares
(URBIS 1), abatedouro (Periferia do Bairro do Tanque),
mercado municipal (Av. Centenário), prefeitura municipal
(Bairro Nobre Brumado), cesta do povo (Av. Centenário),
casa dos estudantes (Salvador), DIRES, DIREC, CIRETRAN,
EBDA, GERFAB...
O Dr. Juracy foi também o médico de todos os
brumadenses. Chamava-me carinhosamente de Juruna e
foi meu padrinho de casamento, daí minha estima e
consideração para com o cidadão Juracy Pires Gomes,
independentemente de política.
Na manhã do dia 01 de setembro de 2020, numa
padaria, em Brumado, recebo a triste notícia do falecimento
do Dr. Juracy. Lamentei profundamente. O informante, uma
pessoa da área médica, digna de credibilidade, adiantoume que foi a COVID 19, e que não haveria velório e o
sepultamento seria naquele mesmo dia, às 12h. Olhei
para o relógio, 11h e 50 min. Não tive dúvida, rumei para
o cemitério Sta. Inês e, mantendo certa distância, pude
observar a chegada do cortejo fúnebre. Confesso que meus
olhos marejaram. Rezei um Pai nosso e pedi a Deus um
bom lugar para aquela boa alma. Estranhei a ausência dos
familiares do doutor, mas, em se tratando de tempos de
pandemia, melhor prevenir do que remediar, por isso não
compareceram ou já estavam dentro do cemitério, pensei.
Na volta para casa, comprei uma vela de sete dias com
o propósito de acendê-la para iluminar o terço que já
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deveriam estar rezando.
Família católica é assim.
Cheguei a casa, a mulher, com cara de poucos
amigos, perguntando-me:
- Tá sabendo?...
- Sim! - Adiantei trouxe até uma vela.
- Pra que vela?
- Ué! Pra alma do Dr.
Juracy!
- Tu também tá espalhar essa notícia infame?
- Claro que não! Mas
estive no enterro. Só não
entrei no cemitério.
- Que enterro?
- Do Dr. Juracy!
- Deixa de mentira, Ribamar, terminei de telefonar para
a residência do Dr. Juracy, ele está lá, apresentando melhoras.
- De imediato, liguei para meu cunhado na viva voz e
perguntei:
- Ficou sabendo do Dr. Juracy?
- Sim!... Morreu!
- Taí. Teu Irmão está confirmando o falecimento, e eu
fui ao enterro, alguma dúvida?
- Vocês dois estão precisando diminuir a cachaça!
Embasado na credibilidade de meu informante, meu
cunhado e demais pessoas que ouvi comentando o
lamentável ocorrido, além da minha presença no
sepultamento, acendi a vela, apesar do sussurro malicioso:
- Que enterro foi esse, Ribamar, e para quem é essa
vela?
- Já disse! Tudo pela alma de uma pessoa estimada de
nome Juracy!
- Me engana que eu gosto!
Diante de tamanha insinuação, não me restou
alternativa senão deslocar-me até a Av. Otávio Mangabeira,
onde pude constatar que o Dr. Juraci estava em casa, vivinho
da silva. Por muito pouco não entrei na casa do meu amigo
dando pêsames. Já pensou vexame?
Minha situação em casa só amenizou porque uma
rede social também noticiou o falecimento do doutor
naquele dia. Contudo, as pendências do enterro a que fui
e da vela que acendi ficaram.
Dois dias após, ainda encarando olhares de desconfiança, outra notícia de morte do Dr. Juracy. Aí a minha
reação já foi de raiva do autor de tamanha brincadeira de
mau gosto. Mas, fiquei na minha, lógico: gato escaldado
de água fria tem medo.
Infelizmente o agouro se confirmou. O ex-prefeito de
Brumado, Dr. Juracy Pires Gomes, havia falecido mesmo.
Dessa feita, foi a família quem deu a lamentável notícia.
Depois da morte e morte do Dr. Juracy, restou-me
maldizer as pessoas doentias que se realizam com a aflição
dos outros, pedir a Deus um bom lugar para a alma do
saudoso amigo e para alma de quem me fez ir ao seu
enterro, ascender-lhe uma vela e pagar tamanho mico.
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DEUS É
PURO AMOR!
O Deus amor quer nos encontrar. Ele sabe
que no encontro com Ele seremos mais inteiros,
nosso coração será mais feliz. Deus não é um
Deus impassível, frio e sem sentimento.
Poderíamos pensar que Deus se basta a si
mesmo, uma vez que Ele é infinito, perfeito em
si mesmo e ilimitado. No ilimitado, no perfeito
não há carências, não há sofrimento. Como
então dizer que Deus sofre? Poderá sofrer? Só
na perspectiva do amor se entende isso. O amor
nunca se basta a si mesmo. Ele possui o
dinamismo da saída para o encontro com outro.
O amor ama. Ama algo ou alguém. Precisa sair
do círculo fechado do si mesmo. O que é puro
amor, mais ainda, tem necessidade de saída, do
outro. Do encontro com o outro. O amor humano
é misturado com egoísmos, inconsistências e
fraquezas. Nesse sentido, o amor humano por
vezes se perde e permanece em fechamentos,
pode tentar se fechar em si mesmo, isolar-se.
Isso não ocorre com Deus que é puro amor,
livre de qualquer egoísmo ou fechamento, pela
própria natureza e decisão desse amor.
Se o amor quer sempre encontrar o amado,
Deus sofre nossas demoras. Sofre pacientemente.
Espera nossa volta. Está sempre aguardando uma
oportunidade de encontro. Não se afasta do
amado. Nós podemos não querer sua presença,
por isso impossibilitamos o encontro que Ele
quer conosco.
A falta não está na natureza do seu amor,
mas no outro que não acolhe. Em Deus há um
amor perfeito, infinito, puro e completo. Olhando
o amor em si mesmo poderíamos dizer que nele
não há sofrimento. O amor em si mesmo não
sofre. Seu sofrimento está não na falta que há
nele mesmo, mas na falta do outro, diferente de
si. Como está sempre em saída, esse amor, quer
encontrar o outro, o diferente de si. O amado
que possa amar, fortalecer e realizar. Quando o
ser humano decide não se deixar amar, então
Deus sofre. Sofre nossas demoras e fechamentos.
Sofre nossas ausências. E o fechamento do ser
humano pode ser tão radical a ponto de ser
por toda a vida e até a eternidade. Aqui está a
seriedade da liberdade. As decisões livres do
ser humano tem tamanha força que poderão
afastar eternamente a pessoa de Deus. O ser
humano, se quiser, pode permanecer longe do
amor de Deus e, nisso, Deus sofre.
CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.
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PRONUNCIAMENTO OFICIAL: RUI COSTA REITERA
PROIBIÇÃO DE FESTAS DE FIM DE ANO NA BAHIA
Em pronunciamento oficial
nesta terça-feira (22), o governador Rui Costa reiterou a
proibição das festas de final de
ano. No dia 4 de dezembro, ele
baixou um decreto no Diário
Oficial do Estado (DOE-BA)
proibindo a realização de
qualquer evento neste período,
independente da quantidade
de pessoas presentes. De
acordo com Rui, a determinação
é para frear a 2ª onda da
pandemia na Bahia, que já
contabiliza 8.835 mortes em
decorrência da Covid-19.
"A pandemia tornou este
ano muito difícil e triste. Já são
quase nove mil mortos na
Bahia. Desde o início, trabalhamos incansavelmente tratando a pandemia como uma
verdadeira guerra a ser vencida. A Bahia é o estado que
mais investe em saúde e graças
ao empenho dos nossos
profissionais conseguimos
salvar milhares de vida. Somos
a segunda menor taxa de
mortalidade do país. Mas,
infelizmente, estamos diante de
uma segunda onda do coronavírus", explicou o gover-

nador, complementando ainda
que "já determinei às nossas
forças policiais o máximo de
rigor para impedir a realização
de festas, na capital e no
interior. Quero pedir o seu
apoio: use máscara. Tenho fé
que 2021 será o ano da vacina
e da vitória".
O decreto vale para os
meses de dezembro e janeiro.
No começo deste mês, o
governador já tinha dito que
solicitou à Secretaria de
Segurança Pública (SSP-BA) o
monitoramento das redes
sociais de estabelecimentos no
estado, para que fiquem cientes se há previsão para realização de festas ou não. O
governador ainda afirmou que
solicitou atuação da polícia
para garantir o cumprimento
do decreto. "Que a polícia atue
preventivamente, faça a notificação desse ente comercial
avisando que não será permitido, e que a polícia fará o
bloqueio de entrada desses
estabelecimentos. Nós não
permitiremos festa em nenhuma quantidade de público", enfatizou.

De acordo com Rui, a determinação é para frear a 2ª onda da pandemia na Bahia, que já contabiliza
8.835 mortes em decorrência da Covid-19. (Foto: Divulgação)

SESAB IRÁ ADQUIRIR 50 MIL TESTES RÁPIDOS DE
ANTÍGENO PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS
A Secretaria da Saúde do
Estado (Sesab) anunciou que
irá adquirir 50 mil testes
rápidos de antígeno para
detecção do novo Coronavírus
(SARS-COV-2), causador da
Covid-19. Segundo a Secretaria, esse teste é mais
rápido e com precisão similar
ao teste molecular do tipo RTPCR, que é o padrão ouro, e
serão utilizados nas Unidades
de Pronto Atendimento (UPA)
e de Emergência para orientar
se o paciente deve ser internado imediatamente. Esse tipo
de teste é realizado entre o 3º
e 7º dia após o início dos
sintomas, o que possibilita a
detecção precoce e a interrup-

ção da transmissão por meio
de isolamento dos casos
infecciosos e seus contatos
próximos. O pregão eletrônico
nacional ocorrerá no dia 30,
às 10 horas.
A diretora-geral do Laboratório Central de Saúde
Pública Professor Gonçalo
Moniz (Lacen-BA), Arabela
Leal, explica que "o teste rápido
de antígeno busca a presença
do vírus naquela amostra
coletada e não utiliza equipamentos mais complexos. Ele
detecta a doença na fase aguda.
Já o teste rápido de anticorpos
é realizado com a coleta de
uma gota de sangue e busca
anticorpos que foram produ-

zidos pelo paciente após ter
contato com o vírus, geralmente,
após 10 dias de infectado."

Esse tipo de teste possibilita a detecção precoce e a interrupção da
transmissão por meio de isolamento dos casos de seus contatos
próximos. (Foto: Fernando Vivas / GOV-BA)
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GUAJERU: QUADRA EM TANQUE NOVO É INICIADA
Em Guajeru, a obra de
construção da Quadra Poliesportiva da Comunidade de
Tanque Novo já teve início. A
obra é financiada com recursos vindos de emenda
parlamentar do Deputado
Federal Waldenor Pereira (PT),
através da Superintendência
dos Desportos do Estado da
Bahia (Sudesb), e atende uma
solicitação do ex-vereador Tico
Xavier. Recentemente, o Governo do Estado realizou nova
licitação e uma nova empresa
está executando a obra.

GOVERNO DO ESTADO PUBLICA LICITAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ITUAÇU
O Governo da Bahia publicou no Diário Oficial do
Estado (DOE), nesta quintafeira (24), licitação para
construção de novas escolas
nos municípios de Serrolândia,
Ituaçu, Floresta Azul e Presidente Dutra. As novas unidades escolares seguem um
novo padrão adotado pelo
Estado, com uma infraestrutura
que contempla, além das salas
de aulas, bibliotecas, laboratórios, quadra coberta, campo
de futebol socyte e auditório.
"A construção destas uni-

dades escolares faz parte do
programa do Governo do
Estado que prevê a implantação
de 60 novas escolas na Bahia,
até 2020. É um compromisso
do governador Rui Costa e que
estamos cumprindo com a
requalificação da rede física
das nossas escolas, com o
objetivo de dotar a rede
estadual de ambientes mais
atrativos e adequados à aprendizagem dos estudantes",
afirmou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo
Rodrigues.

NATAL SOLIDÁRIO: PMs PRESENTEIAM FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM MACAÚBAS
Nesta terça (22), policiais
militares da 4ª Companhia
Independente de Polícia Militar
(CIPM), em Macaúbas, distribuíram mais de 50 cestas básicas
e diversos brinquedos às
famílias que vivem em situação
de vulnerabilidade social. A
ação faz parte do projeto 1º
Natal Solidário. As doações beneficiaram famílias das localidades de Casinhas, do
Loteamento Bastos, do Alto do
Mamão, do Alto da Santa Cruz
e da Associação Beneficente
São Francisco de Assis de
Macaúbas (ABSFAM).
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PREFEITO DE ITAPETINGA TEM TCM APROVA CONTAS
CONTAS REJEITADAS E RECEBE DA PREFEITURA DE
RIO DE CONTAS
MULTA DE R$ 76.800,00
Em sessão realizada na
quinta (17), o Tribunal de
Contas dos Municípios da
Bahia (TCM-BA) rejeitou as
contas de 2019 da Prefeitura
de Itapetinga, da responsabilidade do prefeito Rodrigo
Hagge Costa (MDB). Além de
extrapolar o percentual máximo
para despesa com pessoal, o
gestor não investiu o mínimo
exigido no desenvolvimento da
educação e nas ações e serviços
de saúde. O relator do parecer,
conselheiro Fernando Vita,
determinou a formulação de
representação ao Ministério
Público Federal (MPF) para que
seja apurada a prática de ato
de improbidade administrativa.
O prefeito foi multado em R$
64.800, que corresponde a
30% dos seus subsídios anuais,
pela não recondução das
despesas com pessoal ao limite
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e em R$
12 mil pelas demais irregularidades. Cabe recurso da decisão.
Para a maioria dos conselheiros do TCM, que aplicam a
Instrução nº 03 no cálculo dos
gastos com o funcionalismo
público, a despesa total alcançou

R$ 90.086.786,61, que correspondeu a 57,05% da receita
corrente líquida municipal,
extrapolando o percentual de
54% previsto na LRF. Para os
conselheiros Fernando Vita e
Paolo Marconi, que não aplicam
a Instrução nº 03 em seus
votos, o percentual foi de
59,97%. O município de Itape-

tinga apresentou uma receita R$
158.379.819,61 e realizou R$
158.655.771,11 em despesas,
o que resultou em déficit de R$
275.951,50. O relatório também indicou, como irregularidades, o não recolhimento de
multa ou outras penalidades
impostas pelo TCM; falhas
técnicas na abertura, contabilização e publicação de créditos
adicionais; baixa cobrança da
Dívida Ativa Tributária; e casos
de ausência de inserção,
inserção incorreta ou incompleta
de dados no sistema SIGA.
Em relação às obrigações
constitucionais, o prefeito
aplicou apenas 22,93% dos
recursos provenientes de
impostos na manutenção e
desenvolvimento do ensino,
quando o mínimo exigido é
25%. Nas ações e serviços de
saúde foram investidos somente
14,47% dos recursos específicos, sendo o mínimo exigido
15%. Foi cumprido, no entanto,
o percentual de recursos do
Fundeb para investimento no
pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério,
vez que foram utilizados 73,12%,
superando o índice de 60%.

O Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA)
aprovou, com ressalvas, as
contas de 2019 da Prefeitura
de Rio de Contas, que está sob
responsabilidade do prefeito
Cristiano Cardoso de Azevedo
(PSB), que foi penalizado com
a determinação de ressarcimento de R$ 24 mil aos cofres
municipais, com recursos
pessoais, pela não comprovação de serviços prestados.
Cabe recurso da decisão.
Os conselheiros Paolo
Marconi e Fernando Vita
opinaram pela rejeição e multa
correspondente a 30% dos

subsídios anuais do gestor por
concluírem que, sem a aplicação da Instrução nº 03, a
despesa total com pessoal é de
54,74%, ultrapassando o limite
de 54% da Receita Corrente
Líquida (RCL), estabelecido
pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Entretanto, a
maioria dos conselheiros
acompanhou o voto do relator, conselheiro Raimundo
Moreira, pela aprovação com
ressalvas, já que, com a instrução, a despesa com pessoal
alcançou R$ 15.719.413,59,
representando 49,85% da RCL,
respeitando o limite de 54%.

GUAJERU: PREFEITURA ANTECIPA SALÁRIO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ANTES DO NATAL
A Prefeitura de Guajeru
anunciou, na segunda (21), a
antecipação do pagamento dos
funcionários municipais, concursados e contratados. Os
vencimentos dos mais de 500
servidores serão creditados na
terça (22) e na quarta (23). Este
é o 8º ano consecutivo que a
medida é tomada. "Estamos
concluindo nossa gestão honrando todos os nossos compromissos financeiros com os
servidores públicos, prestadores
e fornecedores e finalizaremos
com saldo em caixa para o

próximo gestor [o atual vice e
prefeito eleito, Galego] iniciar os
trabalhos em 2021", destacou
o prefeito Gil Rocha (PSD).
Para o prefeito, a ação só
foi possível devido às políticas
de controle de gastos e ajustes
das contas que têm possibilitado a antecipação dos salários
nos meses de junho e dezembro e também o pagamento do
13º salário na data de aniversário do servidor. "Mais uma vez
estamos mostrando que, mesmo com tantas dificuldades financeiras que o Município

passa, é possível manter um
controle financeiro e antecipar
o pagamento dos funcionários
nos dois principais períodos
festivos do ano que são o São
João e o Natal", explicou o
prefeito, complementando ainda
que "com a antecipação do
pagamento, mais de 500
servidores do nosso município
poderão fazer suas compras no
Natal, pagar contas, fazendo
com que haja uma maior
circulação de dinheiro, beneficiando o comércio e prestadores de serviços."
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SECRETÁRIO DA SAÚDE DA BAHIA DIZ QUE JOVENS NÃO
DEVEM RECEBER VACINA ANTES DO 2º SEMESTRE DE 2021
O secretário de Saúde da
Bahia (Sesab), Fábio Vilas-Boas,
disse que pessoas que não
fazem parte de grupos prioritários não serão vacinadas
contra a Covid-19 antes do 2º
semestre de 2021. O anúncio
foi feito durante uma entrevista
ao Jornal da Manhã (JM) nesta
quarta-feira (17). "Embora nós
iremos proteger os mais vulneráveis, os mais velhos e mais
frágeis, aqueles mais jovens
estão sendo acometidos, tem
gente morrendo com 30 anos.
Infelizmente, não conseguimos
vacinar todo mundo de vez",
disse Villas-Boas, informando
que, a princípio, a prioridade
é imunizar profissionais de
saúde e idosos.
"A população geral, mais
jovem, mais rígida, sem problemas, e é essa que está hoje
indo para rua sem máscara,
sem preocupação, essa população não vai ser vacinada antes

do 2º semestre do ano que
vem. Quero fazer um alerta à
população, principalmente
quem tem abaixo de 60 anos,
não tem nenhuma doença, que
não há qualquer perspectiva de
receber a vacina, nem paga,
antes do 2º semestre de
2021", afirmou o secretário,
complementando ainda que
"não teremos pessoas, por
exemplo, de 20 anos, sem
doenças, sendo vacinadas
dentro do programa do governo, como também o governo
não vai autorizar que seja
comercializada a vacina, paga,
dentro do território brasileiro,
enquanto não forem vacinadas
todas as pessoas". Por fim,
Villas-Boas reforçou que
mesmo com a imunização, a
população vai precisar manter
todas as regras de distanciamento e cuidados contra a
Covid-19, ao menos até julho
do ano que vem.

Conforme Villas-Boas, a princípio, a prioridade é imunizar profissionais de saúde e idosos.

CONQUISTA: PASSAGEIRO É TCM REJEITA CONTAS
FLAGRADO PELA PRF COM 14 DA PREFEITURA DE
MIL COMPRIMIDOS DE ECSTASY RIACHO DE SANTANA
Na manhã dessa terça-feira
(22), durante ações da Operação Cangalha, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) flagrou
um passageiro de ônibus com
14 mil comprimidos de ecstasy
no KM 829 da BR-116, em
Vitória da Conquista. O ônibus
interestadual de passageiros
vinha de Belo Horizonte (MG)
com destino em Recife (PE).
Segundo informações da
PRF, durante a vistoria no
compartimento de bagagens, os
policiais encontraram uma
mala com 14 pacotes com mil
comprimidos de ecstasy cada.
Em seguida, os PRFs localizaram o proprietário da bagagem,
que ao ser questionado,
informou que estava vindo de
Maringá (PR) e levaria a droga
até Salvador (BA) e que
receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga mais o perdão

de uma dívida de R$ 10 mil
que ele tinha com traficantes.
O passageiro foi preso em

flagrante e, juntamente com a
droga apreendida, foi apresentado à Delegacia de Polícia.

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia (TCM-BA) rejeitaram, na sessão dessa terça-feira (15), as
contas de 2018 da Prefeitura de Riacho de Santana, que está
sob responsabilidade do prefeito Alan Antônio Vieira. A equipe
técnica do TCM identificou a extrapolação do limite máximo
para despesa total com pessoal, descumprindo a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Por essa irregularidade, o prefeito
Alan Antônio Vieira foi multado R$ 90 mil, que corresponde
30% dos seus subsídios anuais, e em R$ 3,5 mil pelas demais
irregularidades constatadas durante a análise das contas. Cabe
recurso da decisão.
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EX-PREFEITO DE IUIÚ E MALHADA,
DR. VAGUINHO FALECEU DIA 09
Aos 67 anos de idade, o
ex-prefeito dos municípios de
Malhada e de Iuiú, Carlos
Vagner Lopes Frota, morreu no
final da manhã dessa quartafeira (09/12), em Brasília (DF).
Dr. Vaguinho, como era conhecido, havia sido diagnosticado
com leucemia e estava internado desde novembro numa
UTI. O quadro de saúde
piorou depois que ele sofreu
um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico há
pouco mais de uma semana,
informou um amigo da família.
As informações são da Folha
do Vale.
Dr. Vaguinho foi prefeito
de Malhada entre os anos de
1989 e 1992, antes da
emancipação de Iuiu, cujo
território pertencia ao município. Em Iuiú, Vaguinho foi o
quinto prefeito, comandando
o município entre os anos de
2013 e 2016.
A Prefeitura de Iuiú pu-

blicou Nota de Pesar, assinada pelo atual prefeito,
Reinaldo Góes, pelo falecimento de Dr. Vaguinho,

além de Luto Oficial de 3
dias no município, medida
que também foi adotada pela
Prefeitura de Malhada.
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BRUMADO: CÂMARA PUBLICA
PORTARIA DISCIPLINANDO
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Nessa terça-feira (08/12), o presidente da Câmara de
Vereadores de Brumado, Leonardo Vasconcelos, publicou a
Portaria 087/2020, a qual dispõe sobre as eleições da nova
Mesa Diretora para o Biênio 2021/2022. As chapas que
irão para a disputa deverão ser protocoladas até o dia 18 de
dezembro deste ano, último dia anterior antes do recesso
parlamentar. A eleição ocorrerá em 1º de janeiro de 2021,
dia o qual os eleitos tomarão posse.
Em caso de empate vencerá o vereador que já tiver feito
parte da Mesa Diretora e, caso o empate persista, será
considerado eleito o vereador que tiver obtido o maior número
de votos nas eleições municipais de 2020 e, em último
caso, o mais velho será considerado o novo presidente da
Câmara de Vereadores de Brumado.

DOM BASÍLIO: SERVIDORA IRENALVA PIRES DIAS
É HOMENAGEADA PELA CÂMARA DE VEREADORES

A servidora Irenalva Pires
Dias, carinhosamente conhecida por todos como Nalva, foi
homenageada nesta quartafeira, dia 10/12, durante
sessão ordinária realizada pela
Câmara de Vereadores. Através
do Decreto Legislativo N.º
001/2020, de autoria do
Vereador Francisco Isaias dos
Santos (Chico da Ana) e

aprovado por unanimidade
pelos demais vereadores,
Nalva recebeu o título de
Cidadã Honorária pelos relevantes serviços prestados ao
município, especialmente, à
Câmara de Dom Basílio. Esta é
a maior honraria concedida
pelo legislativo municipal de
Dom Basílio.
Justificando o Decreto, o

Vereador Autor ressaltou que
a Servidora ingressou na vida
pública em janeiro de 1993,
foi aprovada no concurso
público realizado em 1995 e
durante 23 anos exerceu com
muita dedicação, confiança e
honradez o cargo de Te-

soureira. “O exercício de
função de confiança de tanta
responsabilidade e pelo longo
período demonstra sua probidade e dedicação tão necessárias a servidores públicos,
patrimônio maior de um município”, destacou o Vereador

Chico da Ana em sua justificativa ao Decreto Legislativo. A
entrega da honraria foi realizada pelo Presidente da Câmara
João Marcos Oliveira e pelo
Vereador Autor Chico da Ana,
durante a sessão ordinária
realizada nesta quarta-feira.
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BRUMADO: POR UNANIMIDADE, TRE-BA ACATA RECURSO
DO VEREADOR LÉO VASCONCELOS E REFORMA DECISÃO
QUE SUSPENDIA SEUS DIREITOS POLÍTICOS
A sentença proferida pelo
juiz eleitoral da Comarca de
Brumado, Genivaldo Alves
Guimarães, após as eleições
municipais de 2016 em relação
à Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), a qual figura
como réus o atual presidente
da Câmara de Vereadores de
Brumado, vereador Léo Vasconcelos, e também o candidato a vereador Jobson Cruz,
popularmente conhecido como "Jobinho Gás", foi reformada pelo Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-BA),
nesta quarta-feira (16), em
decisão colegiada e unânime.
O objeto da acusação foi
de abuso de poder econômico
e captação ilícita de sufrágio
nas eleições de 2016, incorrendo ainda numa possível
cassação dos direitos eleitorais
dos acusados e a respectiva

cassação de diploma. Contudo,
os magistrados do TRE-BA,
que seguiram o voto do relator
desembargador Henrique
Gonçalves Trindade, consideraram que as provas apresentadas ao juiz Genivaldo Guimarães são imprecisas, não
contendo robustez e apenas
depoimentos dúbios. O Ministério Público Eleitoral (MPE), em
seu parecer, se posicionou a
favor do provimento do recurso. Com isso, a sentença
proferida pelo juiz Genivaldo
Guimarães foi reformada,
sendo julgada, por unanimidade, como improcedente.
Os acusados declararam que
a justiça foi feita e que podem
agora resgatar os seus direitos
políticos de forma genuína,
pois foi uma decisão de órgão
colegiado como reza a Lei
Eleitoral.

O objeto da acusação foi de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições de
2016. (Foto: Lay Amorim / Achei Sudoeste)

DEPUTADO PROPÕE À AL-BA A NOMEAÇÃO DA BA142 COMO 'RODOVIA DONA LÚCIA AGUIAR VIANA'
O deputado estadual Adolfo
Menezes (PSD) quer renomear a BA142, que interliga os municípios de
Barra da Estiva, Ibicoara, Mucugê,
Andaraí, Barra da Estiva, Ituaçu e
Tanhaçu, como Rodovia Dona Lúcia
Aguiar Viana. No Projeto de Lei (PL)
apresentado à Assembleia Legislativa
da Bahia (AL-BA), Menezes explicou
que o objetivo é conceder uma justa
homenagem à ex-prefeita de Barra da
Estiva, que faleceu, aos 75 anos, em
28 de novembro deste ano. Dona
Lúcia foi vice-prefeita de Barra da
Estiva durante 1976 a 1982 e eleita
prefeita em 2004 e reeleita em 2010.
"Além de suas qualidades como
ser humano, marcadas por sua generosidade, solidariedade com os
oprimidos, disponibilidade para todos
que a procuravam, desprovida de
vaidade e de ambições materiais, era
uma idealista", destacou Adolfo
Menezes, complementando ainda que

"o amor imensurável por seu povo, a
melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento do município estavam
acima de seus objetivos pessoais. Era
uma pessoa culta, de grande leitura,
uma visionária, de vanguarda, que
traçou sua trajetória política na perspectiva do progresso regional."
Por fim, Menezes disse que a
história de Dona Lúcia foi "caracterizada pela ética, seriedade, responsabilidade, honradez e lisura que
sempre evidenciaram o seu compromisso com o bem público e a
felicidade da população barraestivense", além de exercer "a democracia, conclamando a participação
da população através da criação do
Conselho Municipal. Neste caminho,
viu seus méritos reconhecidos em
seus dois mandatos, quando entre
os muitos prêmios teve a honra de
receber o selo da Unicef por duas
vezes."

Dona Lúcia, que faleceu em 28/11/2020,
foi vice-prefeita de Barra da Estiva
durante 1976 a 1982 e eleita prefeita
em 2004 e reeleita em 2010.

No PL apresentado à AL-BA, Adolfo
Menezes explicou que o objetivo é
conceder uma justa homenagem à exprefeita. (Foto: Divulgação / AL-BA)
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CÂMARA DE VEREADORES DE
BRUMADO ENCERRA TRABALHOS
LEGISLATIVOS EM 2020
A Câmara de Vereadores
de Brumado encerrou os
trabalhos de 2020 em sessão
solene, realizada na sexta-feira
(18), carregada por discursos
nostálgicos e carregados de
emoção, já que no próximo
ano começa uma nova legislatura (2021-2024) com os
parlamentares eleitos neste
ano. Os vereadores prestaram
contas de seu mandato e, os
que não conseguiram se
reeleger, garantiram que saem
de cabeça erguida e sentimento de dever cumprindo. Os
edis também desejaram sucesso aos novos parlamentares
eleitos, que também estavam
presentes na sessão.
O presidente da Câmara,
vereador Léo Vasconcelos
(DEM), fez uma retrospectiva de
seu mandato à frente da Casa,
a qual obteve "inúmeras
conquistas e avanços em suas

gestões", segundo ele, destacando a reestruturação do
plenário e dos gabinetes
parlamentares. "Esta é a Câmara mais bonita do Brasil, com
uma estrutura e logística
invejável que vem honrar o
nosso município" e que "desde
o nosso primeiro mandato, em
2003, encaramos o desafio
de desassociar a sede do
legislativo da Prefeitura, já que
eram prédios anexos, foi uma
luta incansável, cheia de
percalços, onde dizem que eu

não ia conseguir, mas, hoje,
posso me sentir realizado, pois
temos uma Câmara com uma
logística fantástica, onde os
vereadores possuem uma
estrutura moderna para exercerem os seus mandatos",
explicou Léo Vasconcelos,
complementando ainda que
"hoje também podemos comemorar outra grande conquista que é a Rádio Câmara,
que vai entrar no ar e dará
uma grande visibilidade aos
vereadores."
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CACULÉ/GUAJERU: FALECEU
O JORNALISTA ALOÍSIO COSTA

Nessa quarta-feira (16), faleceu o jornalista Aloísio Ricardo
Pereira Costa, que era Assessor de Comunicação da Prefeitura
de Guajeru e proprietário do Site de Notícias Informe Cidade,
com sede na cidade de Caculé. A Prefeitura de Guajeru, por
meio do Decreto Nº 063/2020, estabeleceu Luto Oficial
de 3 dias no município em "solidariedade pela perda de um
servidor e amigo tão querido", explicou o prefeito Gil Rocha,
que, em suas redes sociais, declarou que "no exercício da
sua profissão, sempre cumpriu a sua função com muita
competência, qualidade e seriedade, mas, acima de tudo, era
um ser humano alegre e companheiro de todas as horas,
sempre muito solícito."

ITUAÇU: VINI E IARA CRISTIELLE LANÇAM O
PRIMEIRO CLIPE DO PROJETO "VINIIARA"
ALESSANDRO INÁCIO
Residentes em Ituaçu, os
artistas buscaram referenciar a
potencialidade artística da terra
natal trazendo como inspiração grandes nomes da
música nacional: Moraes
Moreira, Gilberto Gil, Novos
Baianos e as primeiras bandas
locais de Ituaçu, como Lira e
Jandira. A construção do
projeto ainda conta com a
valorização de elementos
naturais e culturais da região,
onde foi buscado explorar a
sensibilidade nos cenários
históricos e nostálgicos da
cidade. "O colorido e a nostalgia estão presentes ao longo
de todo projeto. O enxergo
como um arauto de felicidade
e alegria para o atual momento
que vivemos", diz Iara Cristielle.
Inicialmente pensado em

2019, após um maior entrosamento musical nas redes
sociais ocasionado pela repercussão do lançamento de 'Lua,
Sol e Forró' - Single de VINI e
Rayne Almeida, composto pelo
cantor Edigar Mão Branca -,
ambos sugeriram a possibilidade de uma colaboração
musical. A idéia amadureceu
e frutificou com o lançamento
de 'Tangerina', primeiro cover
gravado juntos. Um ano
depois, com a premissa de
celebrar a parceria, nasce
'VINIIARA', um projeto musical
que visa demonstrar a versatilidade de ambos através de
quatro músicas distintas que
mesclarão elementos do forró,
da música baiana, ritmos
africanos e também latinos.
"Estamos vivenciando o novo
normal devido à pandemia, a
realidade nos impulsiona a

buscar novas alternativas para
explorar a criatividade. Dessa
forma, construímos todo o
projeto pautado na idéia de
ser algo distribuído totalmente
no meio digital", comentam os
artistas.
O carnaval é uma época
onde a diversidade cultural é
festejada conectando todas as
pessoas de uma forma única.
Tendo em mente este conceito,
a escolha de 'Carnavália' como
carro-chefe do projeto tem o
objetivo de trazer à tona essa
energia plural de euforia e
felicidade sentida por milhões
de foliões. A música, composta
por Carlinhos Brown, Marisa
Monte e Arnaldo Antunes,
ainda conta com arranjos
musicais feitos por VINI e sons
de cuíca feitos por Alana
Gabriela, uma talentosa percussionista de Salvador.
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GERAÇÃO DE ENERGIA: INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL VOLTA A PRODUZIR URÂNIO EM CAETITÉ
Na terça-feira (dia 01/12),
a Unidade de Concentração
de Urânio (URA) da Indústrias
Nucleares do Brasil (INB),
localizada em Caetité, no
sudoeste baiano, voltou a
produzir urânio. A cerimônia
contou com a presença do
ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, além de
uma detonação que simboliza
o início da lavra a céu aberto
na Mina do Engenho. A
cerimônia foi acompanhada de
perto pelos empregados da
Unidade em Caetité, e contou
com um momento especial: o
hino nacional foi cantado por
uma empregada, a geóloga
Jamyle Praxedes Franco, que
trabalha na URA há 13 anos.
Na URA são realizadas as
duas primeiras atividades do
ciclo do combustível nuclear:
a mineração e o beneficiamento do urânio, tendo
como resultado o Concentrado de Urânio, também
conhecido como Yellowcake
(U3O8). Na Unidade da INB
em Caetité foram produzidas
3.750 toneladas de concentrado de urânio entre 2000
e 2015, a partir da primeira
área lavrada, a Mina Cachoeira. Desde a exaustão dos
recursos passíveis de lavra a
céu aberto no local, as atividades de mineração estavam
paralisadas.
"Esta retomada é a primeira
fase para consolidar nossa
proposta de tornar o Brasil
autossuficiente e um expor-

tador de yellowcake", afirmou
o ministro Bento Albuquerque,
complementando ainda que
"as mais recentes análises do
Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas, da
Organização das Nações
Unidas (ONU), e da Agência
Internacional de Energia, não
conseguem elaborar qualquer
cenário para os próximos 30
anos em que não haja uma
significativa participação da
fonte nuclear para atender às
demandas de geração de
energia de base e em larga
escala, de modo que, ao lado
das renováveis, atenda as
necessidades da transição
energética para descarbonização da economia".
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, enviou uma

mensagem em vídeo demonstrando sua satisfação com a
retomada da produção de
urânio no Brasil: "Beneficiar
urânio como acontecerá em
Caetité, na Bahia, representa
geração de emprego e renda
para todos. Assim quero
expressar meu reconhecimento
ao Ministério de Minas e
Energia e à Indústrias Nucleares do Brasil, reverenciando a perseverança e a
determinação dos seus profissionais que tornaram realidade esse marco tão relevante
para o Brasil. Parabéns à INB!",
finalizou.
O urânio é a matéria-prima
para fabricação do combustível
nuclear que abastece as usinas
de Angra dos Reis. A retomada
da produção é uma conquista

para a INB e, em decorrência,
para o País. Também representa
um fator importante para a
geração de empregos e recursos para a região sudoeste da
Bahia. A expectativa é que
sejam produzidas 260 toneladas de concentrado de
urânio por ano, quando a
Mina do Engenho atingir a sua
capacidade plena, o que deve
ocorrer em 2022.
"Hoje, a INB reinicia a
produção de urânio em Caetité,
gerando com esse retorno
expressivos empregos da
ordem de 600 diretos e cerca
de 1.800 indiretos. Com isso
haverá uma injeção de recursos financeiros na economia
local de cerca de 76 milhões
de reais ao ano e quase 30
milhões/ano de recolhimento

de impostos estaduais e
municipais", afirmou o presidente da empresa.
Carlos Freire também
reconheceu a dedicação de
todos os empregados: "Apresento nossas justas homenagens a todas as pessoas que
participaram dessa trajetória,
na pessoa do geólogo Evando Carele Barros, um dos
pioneiros neste setor e que
até hoje presta contribuição
para a INB. Da mesma forma,
agradeço a todos os nossos
empregados, colaboradores,
que com muita determinação,
comprometimento e espírito
de equipe contribuíram de
forma decisiva para que
conseguíssemos retomar a
produção de urânio em
Caetité".

CARAÍBAS: EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE REALIZOU
TESTES RÁPIDOS DE ISTS NA PRAÇA DA MATRIZ
A Prefeitura de Caraíbas,
município do sudoeste baiano,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, mobilizou uma
equipe para realizar testes
rápidos de diversas Infecções
Sexualmente Transmissíveis
(ISTs), tais como HIV, Sífilis e
Hepatites B e C. A ação, que
faz parte da campanha Dezembro Vermelho, o mês de
prevenção à HIV, ocorreu na
Praça da Matriz nessa última
sexta-feira (11/12).
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IBIASSUCÊ CONQUISTA O SELO UNICEF 2017-2020

AUGUS
TO JA
CK
SON
AUGUST
JACK
CKSON
Na terça-feira (dia 08/12),
foi anunciado pelo Selo Unicef
a certificação do Município de
Ibiassucê com o Selo Unicef
Edição 2017-2020. A certificação foi feita através de uma
live no YouTube apresentada
pela representante do Unicef
Brasil, Florence Bauer, os
embaixadores Thaynara OG,
Bruno Gagliasso, Lázaro Ramos, Renato Aragão e a
cantora Daniela Mercury.
"Ficamos orgulhosos em
receber essa notícia, pois
realizamos um trabalho intersetorial intenso e o reconhecimento dessas ações
culminou com a conquista do
Selo Unicef", disse o Prefeito
Adauto Prates, destacando
ainda que as ações do Selo
no Município impactaram
positivamente a vida de muitas
crianças e adolescentes, pois,
muitas ações que eram realizadas timidamente, ganharam
mais atenção através da Comissão do Selo Unicef. "Gos-

taria de agradecer imensamente todos(as), que trabalharam coletivamente para que
Ibiassucê recebesse essa
certificação, isso só mostra que
estamos fazendo o nosso
trabalho da melhor forma",
finalizou o prefeito.
O município teve avanços
significativos nos indicadores
de Saúde, Educação e Assistência social, comprovando
melhorias significativas nas
políticas públicas. Dentre as
ações mais significativas realizadas entre os anos 2017 a
2020, estão: o projeto Busca
Ativa Escolar, implementada na
área educacional através de
visitas domiciliares, diálogo
com as famílias, encaminhamentos para os serviços de
saúde e assistência social,
realização da rematrícula e
acompanhamento sistemático
dos alunos, que continuou
sendo realizado durante a
pandemia da Covid-19, evitando a evasão escolar; Na
área da saúde, atenção especial foi dada às crianças desde

os seus primeiros anos de
vida, reforçando o atendimento
do pré-natal, orientando as
gestantes e suas famílias,
realizando a vacinação adequada e informando sobre a
prevenção de doenças; melhorias no atendimento às famílias e fortalecimento da rede
de proteção, conscientizando
as crianças, adolescentes e
suas famílias sobre os seus

direitos e deveres perante a
sociedade.
A articuladora do Selo
Unicef, Simone Nogueira,
parabenizou a todos os membros da Comissão Intersetorial,
as Secretárias, Secretários e
Técnicos, o Mobilizador de
Adolescentes, Gestores e
Coordenadores Escolares, aos
adolescentes do Núcleo de
Cidadania de Adolescentes

(NUCA) e todos aqueles que
contribuíram direta ou indiretamente para esta conquista.
"O município conquistou o
Selo Unicef, mas quem ganhou
o presente foram as crianças e
os adolescentes que tiveram
seus direitos reconhecidos,
tendo o direito de voz respeitado, adquirindo espaço para
serem cada vez mais ativos na
sociedade", disse Simone.
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ÁREA É DESMATADA COM LICENÇA IRREGULAR E
PREOCUPA AGRICULTORES FAMILIARES DE PIATÃ
O governo da Bahia, por
meio do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(Inema), concedeu licença
irregular de desmatamento
para um empreendimento de
agronegócio no município de
Piatã, região da Chapada
Diamantina, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA).
Cerca de 900 hectares já
foram desmatados, o que
equivale a 900 campos de
futebol. A promotoria de Justiça
do MP-BA informou que
solicitou o cancelamento da
autorização, mas ainda não há
resposta do órgão ambiental.
A denúncia do empreendimento irregular foi feita por
moradores e agricultores
familiares da Chapada, que
chegaram a fazer manifestações
contra o desmatamento. De
acordo com o grupo, a empresa Hayashi já possui cultivo em
outro terreno, nos municípios
vizinhos de Mucugê e Cascavel. O medo dos agricultores
familiares é que o empreendimento leve a mesma escassez de água e degradação do
solo para Piatã.

O promotor de Justiça
Augusto César de Matos,
responsável pela atuação do
MP-BA no caso, explica que o
empreendimento está se instalando em uma área vasta na
região das planícies, que é um
local importante de agricultura
familiar, na Chapada Diamantina. "Esse primeiro imóvel
conseguiu essa licença, que
segundo investigação nossa, do
Ministério Público, através da
Promotoria Regional Ambiental

do Alto Paraguaçu, é ilegal. Ela
na verdade é uma chancela. É
um ato administrativo que o
estado da Bahia concede,
através do seu órgão ambiental,
o Inema, para que o empreendedor possa retirar, suprimir,
cortar, toda a cobertura vegetal,
ou seja, retirar toda a proteção
natural de floresta, para que ele
possa ocupar o solo com
agricultura", explica o promotor,
complementando ainda que,
por essa Autorização para

EX-PREFEITA DE BARRA DA ESTIVA,
DONA LÚCIA MORRE AOS 75 ANOS
A ex-prefeita de Barra da
Estiva, Ana Lúcia Aguiar Viana
(PSD), faleceu na madrugada
de domingo (dia 29/11), aos
75 anos. Ela estava internada
no Hospital da Bahia, em
Salvador. A causa da morte
ainda não foi divulgada. Mais
conhecida como Dona Lúcia,
ela foi prefeita de Barra da
Estiva por dois mandatos. Nas
eleições deste ano, se candidatou a vice-prefeita na
chapa encabeçada por Alessandro Santos Pereira (PSD),
mas não se elegeu. Dona Lúcia
é mãe do deputado estadual
Marquinho Viana (PSB), que
está em seu segundo mandato
na Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA).

Supressão Vegetal (ASV) ser um
ato administrativo, acaba revestida do aspecto de legalidade,mas para que seja válida,
de fato, ela precisa cumprir
requisitos que estão no Código
Florestal Brasileiro.
Segundo Augusto César
de Matos, a investigação
identificou que a ASV se
baseou em informações do
Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais (Cefir) que é
autodeclaratório, ou seja, as
informações são passadas pela
própria empresa. "Nós percebemos, ao longo da investigação, que ela [autorização]
baseou-se em um Cefir irregular. Esse Cefir é um ato
autodeclaratório, mas ele é
chancelado, é confirmado pelo
Inema, que é o órgão ambiental do estado. E, na verdade,
quando o Ministério Público
se debruçou sobre esse documento, percebeu-se inúmeras
ilegalidades", destaca.
O Código Florestal impossibilita o desmatamento de
áreas de recarga dos mananciais hídricos da região e com
a possibilidade de existência
de espécies ameaçadas de
extinção, além de definir a
necessidade de manutenção
de 20% de cobertura vegetal
em todas as áreas de reserva,
o que é chamado de reserva
legal. A legislação prevê que
esse percentual tem que estar
obrigatoriamente preservado,
com mata nativa íntegra. No
Cefir apresentado pela empre-

sa, ela descreve um percentual
correspondente a 28 hectares
de áreas de preservação
permanente (APP), de reserva
legal, áreas produtivas e as áreas
que já foram utilizadas e
possíveis de serem utilizadas.
No entanto, a extensão total do
terreno é muito maior, o que
aumenta o percentual de
proteção. "Então nós pularíamos
aí de 28 hectares a serem
preservados para mais de 100
hectares que deveriam estar
constando no Cefir, quando
não constam. E deveriam estar
protegidos, ou seja, essa área
jamais deveria ser tocada. Ela
deveria ser preservada, sob o
aspecto legal e sob o aspecto
ecológico", explica o promotor.
O que chama a atenção
para a situação é que o Inema,
órgão que tem que conferir os
dados da autodeclaração do
Cefir antes de emitir a autorização, não fez a checagem e
apuração do que foi comunicado, o que torna a concessão
irregular. "A autorização foi
pautada em um Cefir absolutamente irregular, totalmente
desconectada com a realidade.
Inúmeros estudos, através de
imagens de satélite, de georreferenciamento, sensoramento
remoto, detectou com precisão
a extensão dessas áreas de
APP, não computadas no Cefir
e ilegalmente abatidas, contrariando o Código Florestal.
Portanto, a ASV, desde o início,
é fulminada de ilegalidades",
explica o promotor.
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GUAJERU: PREFEITO GIL ROCHA
GARANTE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS
DE ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL
O Prefeito Gil Rocha (PSD),
com o apoio de emenda
parlamentar do Deputado
Federal Waldenor Pereira (PT),
garantiu a realização da obra
de pavimentação das ruas de
acesso ao Cemitério Municipal
de Guajeru. Para o prefeito
"essa obra é para atender um
pedido antigo de nossa população que deseja um melhor
acesso ao Cemitério local,
melhorando também outras
ruas do bairro, a exemplo da
Rua da Gameleira, na qual os
moradores anseiam a pavimentação."
O projeto já foi aprovado,
as ruas já foram vistoriadas

pela equipe de Engenharia da
CAIXA Econômica Federal que
emitirá a autorização da
licitação. Além dessa obra, o
prefeito Gil Rocha revelou que
também está encaminhada e já

licitada pela Superintendência
dos Desportos do Estado da
Bahia (SUDESB) uma Quadra
Poliesportiva na Comunidade
de Sanguessuga, localizada na
zona rural.

BRUMADO RECEBE SELO UNICEF PELO
ESFORÇO PARA PROTEGER OS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Na terça (08/12), o Município de Brumado recebeu do
Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef) o Selo Unicef
2017-2020, pelo esforço para
proteger os direitos das crianças e adolescentes, promovendo
mudanças significativas nas
áreas de saúde, educação e
assistência social.
Na Bahia, 249 municípios
participaram da ação. Os
municípios certificados aderiram à estratégia Busca Ativa
Escolar, programa lançado pelo
Unicef em 2017, cujo objetivo
é mitigar os fatores que
contribuem para a exclusão
escolar e realizando ações
para diminuir o número de
crianças e adolescentes com 2
ou mais anos de atraso esco-

lar, além da capacitação de
professores sobre inclusão de
crianças com deficiência por
meio de educação física, da
formação de profissionais de
saúde, educação e assistência

social acerca de competências
familiares, da capacitação de
conselheiros tutelares e da
criação de Núcleos de Cidadania para Adolescentes
(NUCAs).
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A MUDANÇA
Aqui e acolá, aqui talvez mais do que acolá, as
campanhas políticas, sobretudo as de oposição, prometiam
mudança. Era mudança que não acabava mais, coisa até
para se dizer que o mudancismo virou uma ideologia
política, uma nova corrente de pensamento. Sei por ouvir
dizer que teve até candidato a reeleição que entrou na
onda e prometia mudar tudo, menos ele e os seus, que
para eles a coisa tava boazinha que era uma beleza...
Apois, de tanto se falar em mudança, de tanto prometer
que era capaz de promover a mudança, mesmo sem
esclarecer objetivamente o que mudariam, aqui e acolá
alguns candidatos, e não foram poucos, conseguiram
emplacar os seus discursos e foram vencedores na disputa
pelo voto. E os eleitores da mudança festejaram e dançaram
pelas ruas, e soltaram rojões em profusão. Uma beleza...
E de fato esse é um aspecto bonito da democracia, a
possibilidade sempre presente de alternância no poder, de...
mudança! Ocorre que da alternância no poder à mudança
de práticas do poder vai uma distância bem maior do que
supõe o discurso inflamado de uma campanha política. O
verbete "mudança", por exemplo, para se transformar em
prática traz em si a necessidade de efetiva transformação
de métodos e de princípios. Se não for assim não será
mudança, pois afinal mudar é ser diferente.
Vejamos exemplos concretos: Se aquele que se elegeu
prometendo significar mudança loteia entre os seus aliados
mais próximos todas as linhas de transporte escolar
baseando-se nesse critério, o da proximidade, o do vínculo
eleitoral, terá implantado alguma mudança aqui ou acolá?
Por outra, se o que alardeava ser ele próprio sinônimo de
mudança por vias diversas praticar o nepotismo,terá sido
fiel ao mudancismo com o qual se apresentou para o distinto
público?
E por falar no distinto público, é ele, o distinto público
quem cunhou a expressão "trocar seis por meia dúzia" para
traduzir uma falsa mudança, ou uma mudança falsa, como
preferirem; e nessa toadaou quem ganhou as eleições em
nome da mudança traz novos métodos e princípios para a
administração da coisa pública ou assistirão os senhores e
senhoras eleitores não a mudança, mas sim a mesma
lambança de sempre...Contudo, é tempo de esperança, ou
de esperar, como desejarem.
Aqui e acolá abriu-se espaço para a mudança e esta é
a mais legítima expressão da vontade popular. Benvindos
sejam os mudancistas e que nos provem ser capazes de
cumprir as suas promessas.
Reforçamos a ilustração para ficar bem claro o que seria
a mudança que o povo tanto quer a ponto de votar, aqui e
acolá, exatamente em quem lhe garantiu mudar as coisas:
Se ao retomarmos as atividades letivas os alunos daqui ou
de acolá voltarem a ser transportados em ônibus velhos e
inseguros - aqueles com o 'ESCOLAR' pintado nas laterais
- todos de proprietários bem conhecidos por todos, e os
critérios de contratação de ônibus velhos e inseguros forem
os mesmos de sempre, ainda que os contratados sejam
diversos, então a mudança não terá acontecido. Simples
assim, pelo simples fato de que não existe meia corrupção
e dela estamos cheios, tanto que votamos majoritariamente,
aqui e acolá, exatamente pela mudança de métodos e de
princípios.
Este é só um exemplo, pensem vocês em outros...
Fabiano Co
trim 25.1
1.2020
Cotrim
25.11
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FABIANO COTRIM

IGAPORÃ: TCM MULTA PREFEITO
OPS... HÁ MUDANÇA! EM R$ 4 MIL E DETERMINA
RESSARCIMENTO DE R$ 16 MIL

Gente de deus, não é que vou me repetir e falar novamente de política?
E faz poucos dias que usei esta Tribuna para tecer algumas considerações a
respeito da tão propalada mudança, essa coisa impalpável e que virou mantra
no período eleitoral... Disse que entre prometer mudança e realmente promover
alguma mudança vai um bom pedaço de chão, léguas...
O caso é que cronistas de parcos recursos como eu sou, muitas vezes
diz uma coisa e fica parecendo que disse outra. Não por vontade nossa,
mas sim pela falta de talento mesmo. Ciente disso fiquei matutando se
vocês, três ou quatro piedosos leitores desta coluna, lendo a tal crônica da
mudança não cederam a um pessimismo desvairado, uma tristeza profunda
e garraram a pensar que não tem mudança nenhuma a vista, que tudo está
perdido e vai piorar até não mais poder.
E sabe o que eu quero lhes dizer sobre tudo isso? Muita calma nessa
hora, meu povo. Calma e caldo de galinha não faz mal a seu ninguém e é
o que recomendo, pois mesmo eu, cético por natureza, vi daqui aonde
estou, daqui mesmo, pertinho de onde o vento faz a curva, uma luz no fim
do túnel escuro que atravessa esse brasilzão velho de guerra.
Para chegar no finalmente preciso fazer um resumo. Posso?
Aqui em Caetité, já faz anos, os vereadores e o Prefeito resolveram que
mereciam ganhar muito mais do que ganhavam e houveram por bem conceder
a eles próprios um aumento nos ganhos. Coisa absurda de exagerada! Pois
bem, os caetiteenses que sempre se dividem politicamente em bichos de
pena viraram todos uns cururus enfezados. E foi passeata, e foi discurso
inflamado na Câmara (opa, Luciete Bastos!), e foi abaixo-assinado (opa,
Pajé) e foi um fuzuê só.
Sabem o que resultou desse dessossego todo? Nadica de nada. O
aumento foi aprovado, os que se beneficiariam dele riram na cara do povo,
eu ia dizer cuspiram, mas não disse, que sou uma pessoa educada...
E foi nesse quiproquó todo que eu e um amigo também advogado, em
nome do povo que havia esbravejado contra o aumento abusivo no soldo
dos vereadores, Prefeito e demais comissionados, resolvemos manejar uma
Ação Popular para frear o despautério. O nome desse colega e amigo é
Leonardo Monteiro, mas ele gosta de ser chamado de Léo mesmo. A ação
transcorreu, ou melhor transcorre, naquela pisada tartaruguesca que é própria
da nossa justiça. Consta que os galalaus até já receberam com o aumento.
Mas fizemos a nossa parte. E ainda estamos na luta.
E é aqui que eu retomo o rumo da prosa e volto a falar da mudança...
Apois, não é que o Léo de quem lhes falo resolveu concorrer a uma
vaga na Câmara de Vereadores? E não é que foi eleito e bem votado? E o
que isso tem a ver com mudança, perguntariam os senhores e senhoras se
pudessem, eu sei. Tem, e tem muito. Léo se elegeu exatamente se
comprometendo a não receber a parte correspondente ao tal aumento,
contra o qual ele e eu acionamos, em nome de tantos outros (opa, Ailton!)
a justiça. Ele, o vereador eleito Léo Monteiro, firmou esse compromisso em
cartório e eu tenho certeza que assim será feito.
Viram? Há mudança sim senhor! Esta é uma mudança para ser louvada
e divulgada. Um jovem que se dedica à política já é raro, mas um jovem
político que se elege já com a obrigação moral de remar contra a maré é
raridade!
Era isso que eu queria lhes dizer, era essa mensagem de esperança que
eu queria dividir com todos três ou quatro meus leitores queridos. Se é
certo que aqui e acolá muita gente se elegeu prometendo mudança, mas
pode não vai fazer mudança nenhuma, aqui em Caetité temos a sorte de ter
um eleito justamente por ser comprometido com uma mudança efetiva,
concreta, real. Léo vai apresentar projeto propondo o fim do aumento abusivo
pleiteado; Léo vai doar o correspondente ao que ele próprio empenhou o
seu nome como discordante para uma instituição de caridade local, e isto
é uma grande mudança em nosso meio, de métodos e de princípios.
Por fim, como somente Léo e mais nenhum dos candidatos nesta eleição
aqui em Caetité teve coragem de firmar posicionamento contra o aumento
abusivo pleiteado por políticos velhos e insensíveis, fica a dica: O povo
também elege quem de fato se compromete com a mudança, e não apenas
quem fizer da mudança uma frase vazia de significado. E é bom todos vocês
que almejam o poder por aqui ficarem de olho nesse novo vereador, o
amigo Leonardo Monteiro, que ele tem futuro...

Fabiano Co
trim - 05.1
2.2020
Cotrim
05.12.2020

Os conselheiros do Tribunal de
Contas dos Municípios da Bahia (TCMBA) aprovaram, com ressalvas, as contas
de 2019 da Prefeitura de Igaporã, que
está sob responsabilidade do prefeito
José Suly Fagundes Netto. Os conselheiros determinaram que o prefeito
José Sully devolva R$ 16 mil aos cofres
municipais, com recursos pessoais, por
ter pago de forma repetida, no mês de
dezembro de 2019, assessoria contábil,
além de multa de R$ 4 mil. Cabe recurso
da decisão.
O relatório técnico apontou, como
ressalvas, irregularidades em procedimentos licitatórios; ausência de nota
fiscal eletrônica; manutenção de
veículos sem a devida identificação;
publicação fora do prazo dos decretos
de abertura de créditos suplementares;
e deficiências na elaboração do
Relatório do Controle Interno.
Em relação às obrigações constitucionais, José Suly aplicou 26,76% dos
recursos específicos na área da
Educação, 19,23% dos recursos nas

ações e serviços de Saúde e 79,25%
dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, obedecendo os percentuais
dispostos em lei. A despesa total com
pessoal foi de R$ 21.320.505,77,
representando 52,31% da receita
corrente líquida, atendendo ao limite
de 54% do disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

TCM APROVA CONTAS DA
PREFEITURA DE CANDIBA
Em sessão, realizada por meio
eletrônico, os conselheiros do Tribunal
de Contas dos Municípios da Bahia
(TCM-BA) aprovaram com ressalvas as
contas de 2019 da Prefeitura de
Candiba, que está sob responsabilidade
do prefeito Jarbas Henrique Martins
Oliveira. Os conselheiros determinaram
que Jarbas Henrique devolva R$ 1.800
aos cofres municipais, com recursos
pessoais, pela não houve comprovação
de interesse público para realização de
despesa. Cabe recurso da decisão.
Somente os conselheiros Paolo
Marconi e Fernando Vita votaram pela
rejeição das prestações de contas e
aplicação de multa equivalente a 30%
dos subsídios anuais. A razão é que
os conselheiros não concordam com
a aplicação das regras da Instrução nº
03 do TCM-BA, que permite a exclusão, do cômputo dos gastos com
pessoal, para efeito de cálculo do limite
de 54% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, das despesas dos
municípios com a remuneração dos
servidores que trabalham na execução

dos programas federais. Deste modo,
no entendimento deles, os gastos com
pessoal teriam superado o percentual
de 54% da receita corrente líquida.
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IBIASSUCÊ: PREFEITURA ADQUIRE RESPIRADOR
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO

O equipamento foi comprado com recursos próprios do Município, e faz parte do projeto de ampliação
hospitalar que já vem acontecendo no HMSS. (Foto: Divulgação).

AUGUS
TO JA
CK
SON
AUGUST
JACK
CKSON
No dia 04/12, o prefeito
Adauto Prates e a Secretária Municipal de Saúde, Rosania
Almeida, entregaram um respirador pulmonar profissional,

modelo UTI, de última geração,
que atende adulto/pediátrico/
neonatal, ao Diretor do Hospital Municipal São Sebastião
(HMSS), Dr. Ítalo Prates. O
aparelho irá complementar a
sala vermelha, totalizando dois

respiradores no Hospital. O
equipamento foi comprado com
recursos próprios do Município,
e faz parte do projeto de
ampliação hospitalar que já vem
acontecendo no HMSS, informou a Prefeitura de Ibiassucê.

GUANAMBI CONQUISTA O SELO UNICEF 2017-2020
A Prefeitura de Guanambi
conquistou, nesta semana, o
Selo Unicef 2017-2020, conferido também a outros 430
municípios do Semiárido Brasileiro e da Amazônia Legal, em
razão de uma extensa pauta de
ações e uma agenda de compromissos com a Criança e o
Adolescente ao longo desses
últimos 4 anos. O município de
Guanambi teve melhorias
significativas nos indicadores de
Saúde, Educação e Assistência
Social, aferidas pelos técnicos e
examinadores do Selo.
O Fundo das nações Unidas para a Infância (Unicef)
confere o Selo aos municípios
que asseguram o acesso de mais
crianças às escolas, de mais
mulheres ao pré-natal, de mais
meninas e meninos ao registro
de nascimento e de mais
adolescentes às políticas publicas. "O resultado maior não
é a certificação em si, mas os
impactos positivos na vida de

crianças e adolescentes. Com o
apoio do Fundo Unicef, esses
municípios se superaram. Isso
é a prova de que fortalecer a
gestão pública, com foco na
infância e na adolescência, é o
melhor investimento no desenvolvimento, particularmente em
um País como o Brasil, com
tantas desigualdades", destacou
Florence Bauer, representante da
Unicef no Brasil.
Em Guanambi foram implementados vários esforços na
educação, como o programa
Busca Ativa Escolar, proposto
pelo Fundo Unicef, no qual
equipes vão atrás de cada
criança e adolescente que
estava fora da escola e tomam
as medidas necessárias para a
re-matrícula, além da capacitação
de professores sobre inclusão
de crianças com deficiência e
de ações para diminuir o
número de crianças e adolescentes com 2 ou mais anos
de atraso escolar. Na saúde

foram realizados investimentos
na atenção básica, em especial,
no atendimento pré-natal e nos
primeiros meses de vida, na
vacinação e na prevenção de
doenças. Na assistência social
firmou-se o compromisso de
melhorar o atendimento às

famílias e desenvolver estratégias específicas para alcançar
meninas e meninos expostos a
diferentes formas de violência,
além de formação para conselheiros tutelares e busca ativa
de crianças sem registro de
nascimento, além da criação

dos Núcleos de Cidadania de
Adolescentes (NUCAs), formado por 16 adolescentes, que
participam ativamente das
discussões e decisões de
políticas públicas voltadas à
infância e à adolescência no
município.
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STJ MANDA PRENDER DESEMBARGADORAS DO
TJ-BA; SECRETÁRIO DA SSP-BA É AFASTADO
Duas desembargadoras do
Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) foram alvo de mandados
de prisão temporária da Operação Faroeste, deflagrada pela
Polícia Federal (PF) na manhã
de segunda-feira (dia 14/12),
contra um suposto esquema
criminoso de venda de decisões judiciais. Outros alvos da
operação foram o Secretário de
Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA), Maurício Barbosa, e
a delegada chefe de gabinete
da pasta, Gabriela Caldas Rosa
de Macêdo. Ambos foram
afastados do cargo por decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Por meio de nota, o Governo do Estado disse que irá
cumprir a decisão judicial e
que aguarda as informações
oficiais do processo em curso
para tomar as medidas cabíveis.
O processo tramita em segredo
de Justiça. O subsecretário da

SSP, Ary Pereira de Oliveira,
assumiu a pasta. O TJ-BA não
falou sobre os juízes alvos da
ação, nem quais medidas serão

adotadas contra eles. Por meio
de nota, o órgão informou que
reitera e ratifica o total apoio
às instituições competentes pa-

ra o processo de investigação
conduzido pelo Ministério
Público Federal (MPF) e pela PF.
Os mandados de prisão

temporária foram expedidos
pelo presidente do STJ, Ministro
Og Fernandes, e atende pedido da subprocuradora-geral
da República Lindôra Araújo.
Os nomes das desembargadoras não foram divulgados até
a última atualização desta
reportagem. Também foram
cumpridos nesta operação 35
mandados de busca e apreensão em Salvador, em Barreiras,
Catu, Uibaí, na Bahia, e um em
Brasília (DF). O STJ também
mandou prender uma pessoa
apontada como responsável
por atuar para um juiz no
esquema, e determinou o
afastamento do cargo e da
função de todos os servidores
públicos envolvidos nas 6ª e
7ª fases desta operação. São
investigados possíveis crimes
de corrupção ativa e passiva,
lavagem de ativos, evasão de
divisas, organização criminosa
e tráfico de influência.

GUAJERU: PREFEITO GIL ROCHA E PREFEITO
ELEITO GALEGO INICIAM TRANSIÇÃO DE GOVERNO
Na quarta-feira (dia 09/
12), o atual prefeito e o prefeito
eleito de Guajeru, Gil Rocha
(PSD) e Jilvan Teixeira (PSD),
respectivamente, estiveram
reunidos com a comissão de
transição de governo. Jilvan
Teixeira, mais conhecido como
Galego, e que atualmente é o
vice-prefeito de Guajeru, foi
eleito no último dia 15 com
2.800 votos, equivalente a
55,53% dos votos válidos. Nos
próximos dias, uma equipe
técnica da Prefeitura ficará à
disposição, com o objetivo de
auxiliar nesse processo.
Segundo Gil Rocha, "nesta
etapa, faremos o detalhamento
da situação das contas públicas do município, das obras

que estão em andamento e
dos investimentos que estavam
previstos. Assim, vamos conduzir com responsabilidade a
transição do nosso governo
para o governo do prefeito
eleito, Galego, de forma
eficiente e transparente, para
garantir a continuidade dos
serviços públicos com qualidade a nossa população".
Ainda conforme o prefeito Gil,
"durante todo o ano, as
equipes de todas as Secretarias
[Municipais] sob a coordenação do Controle Interno
vêm trabalhando com dedicação e organização para
garantir a continuidade dos
serviços públicos em todas às
áreas."
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PAA ALIMENTOS JÁ DISTRIBUIU CERCA DE R$ 900
MIL PARA AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAJERU

Desde 2013, ano em que
o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) foi implantado no município de Guajeru, cerca de R$ 900 mil
foram distribuídos a agricultores familiares do Município

através da compra de alimentos, que, posteriormente,
são doados ao Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS) Zilda Arns para
que seja distribuído às famílias
carentes que estão em situação

de insegurança familiar. A
última entrega deste ano foi
realizada na terça feira (08/12).
Para o prefeito de Guajeru,
Gil Rocha, "garantir a seguran-

ça alimentar e nutricional das
famílias e investir na agricultura
familiar é uma grande conquista do nosso Governo". Por
fim, o prefeito agradeceu "o

empenho da equipe da Secretaria Municipal de Assistência
Social, do Departamento de
Agricultura e de todos os
beneficiários."

46ª CIPM LANÇA OPERAÇÃO ‘FIM DE ANO EM PAZ’ EM
LIVRAMENTO E OUTROS 8 MUNICÍPIOS DA REGIÃO
Np dia 30/11, a 46ª CIPM
lançou a Operação "Fim de
Ano em Paz" nos municípios
de Livramento de Nossa
Senhora, Dom Basílio, Rio de
Contas, Jussiape, Érico Cardoso, Paramirim, Botuporã,
Caturama e Rio do Pires. A
Operação se pauta na ação do
policiamento ostensivo, na
prevenção e combate às ações
delituosas, como furtos e
roubos a pessoas e veículos,
extorsões, arrombamentos e
vias de fato, os quais, comprovadamente costumam acontecer nos finais de ano,
quando há uma maior circulação de pessoas, de bens
vendidos e comprados, de
serviços e de dinheiro na área
comercial dos municípios.
Segundo a 46ª CIPM,
entre os motivos que ensejam
esse momento de maior preocupação com o policiamento
na área comercial estão: a
visitação de pessoas aos seus
familiares no fim de ano, o

recebimento do 13º salário e
a euforia de pessoas durante
as compras que as transformam em vulneráveis e
desatentas, tornando-as possíveis vítimas desses delitos. O
lançamento da Operação nesta
segunda-feira contou com a
presença de autoridades
públicas e representantes do
comércio dos municípios de
Livramento, Dom Basílio, Rio de
Contas e Jussiape. A partir da
segunda semana de dezembro
até o dia 31/12, o policiamento
da 46ª CIPM será fortalecido
com patrulhamento em viaturas
e motocicletas, além do policiamento a pé, principalmente nos
dias de maior movimento
comercial e feiras livres, onde
em alguns municípios acontecem às segundas-feiras e
sextas-feiras, sendo a maioria
aos sábados. Na próxima
quinta-feira (03) será a vez de
lançar a Operação Fim de Ano
em Paz, no município de
Paramirim, onde se reunirão as

autoridades públicas e representantes do comércio dos
demais municípios que compõem a área de responsabilidade da Companhia.
A convite da Comandante
da 46ª CIPM, Major PM Cleise,
estiveram presentes no evento:
a Delegada Maria Helena
Tenório; o Presidente e a vicepresidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de

Livramento, Vitor Gomes e
Cristiane Cordeiro, respectivamente; o Presidente do Conselho Comunitário de Segurança,
Artur Tanajura, e o conselheiro
Jonas Gonçalves; a representante da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer de Dom
Basílio, Zorizete Oliveira; a
representante da Secretaria
Municipal de Turismo de Rio de
Contas, Cleria Vanusa Soares

Santos; a representante do
comercio de Rio de Contas, Keila
Fabiana Amorim Silva; os
representantes da Prefeitura de
Livramento, Patrícia Silva e
Gabriel Pires; as representantes
do Conselho Tutelar de Livramento, Cecília Soares e Hyasmin Freire; a advogada Priscila
Carvalho; e o representante da
Prefeitura de Jussiape, Everton
dos Santos Novais.
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PREFEITURA DE CACULÉ REALIZA NOVAS
AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Caculé
realizou uma nova ação de
desinfecção de ruas e avenidas
como uma das estratégias
adotadas no combate ao
Coronavírus no município. A
ação foi realizada em pontos
de maior circulação de pes-

soas, através da aplicação de
uma solução de água com
hipoclorito de sódio. Vale
destacar que o produto não é
tóxico e é indicado pelas
autoridades de saúde para a
desinfecção de espaços públicos para evitar a contami-

nação pela doença.
Já na manhã desta quartafeira (02/12), a equipe de
saúde contou com a presença

do Secretário Ricardo Alves,
que junto com os agentes de
saúde orientaram a população
nas filas dos bancos a não

aglomerar e manter a distância
de dois metros. Além das
orientações, foi usado um
carro de som para esclarecer
as pessoas sobre os riscos que
o vírus pode causar a saúde
pública. A Secretaria de Saúde
lembra que apesar de todos
esses esforços, a principal
medida para evitar que o
Coronavírus se espalhe é
fazendo o uso da máscara e
mantendo a distancia social.

MALHADA DE PEDRAS: FALECEU AOS 104 ANOS,
NO DIA 04, O EX-PREFEITO LEOBINO GUIMARÃES
Faleceu na madrugada de
sexta-feira (dia 04/12), aos
104 anos, o ex-prefeito de Malhada de Pedras, Leobino
Guimarães. A informação é do
site Malhada Online.
Durante sua vida, Leobino
prestou diversos serviços
gratuitos à população como
assistente social exclusivo,
parteiro e, de 1952 até 1982,
Leobino trabalhou como dentista. Em 1958, com 260 votos,
Leobino Guimarães foi eleito
vereador de Brumado - na
época, Malhada de Pedras
ainda não tinha se emancipado. Leobino Guimarães foi
prefeito de Malhada de Pedras
por dois mandatos (19731976 e 1983-1988). Na
primeira gestão, destaque para
a implantação da energia

elétrica no município. No
segundo mandato, foi a vez da
instalação do telefone, da
agência do Banco do Estado
da Bahia (BANEB), que veio a
ser inaugurada em 1993, e da
pavimentação em paralelepípedo da cidade.
Na área da educação,
Leobino Guimarães foi o
responsável pela construção
das Escolas Municipais Rui
Barbosa, Raios de Sol (antigo
Colégio Estadual), Jeferson
Pereira dos Santos, localizadas
na cidade, e dos prédios
escolares das localidades
rurais de Lagoa Comprida,
Lagoa do Rosário, Impoeira,
Lagoa do Morro, Lagoa do
Tamburil, Periperi, Capinal, Sapé,
Caatinga Grande, Poço Dantas,
Campo Largo, Três Lagoas,

Lagoa da Vereda, Tanque da
Onça, Pedra Branca e Cachoeirinha.
Leobino também participou
das construções de uma área
de lazer com Quadra Poliesportiva, do Parque Infantil, da
Torre Repetidora de Imagem de
TV/Sede, da Extensão de Rede
Elétrica na cidade, de várias
barragens de terra, do primeiro
sistema de água encanada da
cidade, das barragens de
cimento sobre o Rio do Antonio, do Posto Médico de
Periperi, das Pontes Euclides
Dutra, do Riacho da Caveira e
da Cachoeirinha, além da
perfuração e instalação de
poços artesianos pelo município
e da aquisição de caminhões e
de veículos para gabinete e para
transporte de doentes.
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TCM REJEITA CONTAS DA PREFEITURA DE CAETITÉ
Em sessão na última quarta (16), os conselheiros do
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA)
rejeitaram as contas de 2019
da Prefeitura de Caetité, que
está sob responsabilidade do
prefeito Aldo Gondim (PSD),
que foi punido com multa de
R$ 5 mil em razão das irregularidades apuradas durante a
análise técnica das contas.
Cabe recurso da decisão.
Conforme o TCM-BA, as
contas foram reprovadas pela
abertura de crédito adicional
utilizando indevido remanejamento e transferência na
realocação de recursos, sem
autorização legislativa, e pelo
não cumprimento de determinações do TCM, inclusive
quanto ao ressarcimento, com
recursos municipais, de despesas do Fundeb glosadas em
anos anteriores. Ainda de
acordo com o TCM, o relatório
técnico também apontou diversas irregularidades, como a
publicação de decretos em
data posterior a sua vigência;
baixa cobrança da Dívida Ativa
do município; aplicação com
desvio de finalidade de recursos oriundos de Royalties, no
montante de R$ 118.862,38;

e a não inserção no sistema
SIGA, do TCM, de elementos
indispensáveis à apreciação
das contas.
Os conselheiros Paolo
Marconi e Fernando Vita
apresentaram voto divergente para acrescentar como
causa de rejeição a extrapolação do limite para despesa com pessoal. Isto porque, para eles, que não
aplicam a Instrução TCM nº
03 no cálculo desses gastos,
o percentual ao final do
exercício seria 55,18%, superior, portanto, ao limite de
54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Para a maioria dos conselheiros, que aplicam a
instrução em seus votos, o
percentual alcançou 49,62%
da receita corrente líquida
do município, cumprindo o
que determina a Lei.
O município apresentou
uma receita de R$ 119.477.
136,18 e R$ 122.014.747,19
em despesas, revelando um
déficit de R$ 2.537.611,01. Os
recursos deixados em caixa ao
final do exercício não foram
suficientes para cobrir as
despesas inscritas como restos
a pagar, o que contribui para

o desequilíbrio fiscal. A relatoria advertiu o prefeito para que
adote, desde já, providências
objetivando a reversão da
situação, tendo em vista que o
descumprimento do artigo 42
da LRF no último ano do
mandato, por si, repercute no
mérito das contas.
Em relação às obrigações
constitucionais, Aldo Gondim
aplicou 25,33% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino
no município, superando o
mínimo exigido de 25%, e
investiu nas ações e serviços
públicos de saúde 16,17% do
produto da arrecadação dos
impostos, sendo o mínimo
previsto de 15%. Na remuneração dos profissionais do
magistério foram investidos
68,10% dos recursos do
Fundeb, também atendendo
ao mínimo de 60%. O TCM
apurou ainda que 42,48% dos
professores da educação
básica do município estão
recebendo salário abaixo do
Piso Salarial Nacional do
Profissional do Magistério, que
desde janeiro de 2019 foi
reajustado para R$ 2.557,74.

As contas estão sob responsabilidade do prefeito Aldo Gondim,
que foi punido com multa de R$ 5 mil pelas irregularidades. Cabe
recurso da decisão. (Foto: Divulgação)

BRUMADO: EDUARDO VASCONCELOS E ÉDIO CONTINHA
SÃO DIPLOMADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL
Na sexta-feira (18), o
prefeito Eduardo Vasconcelos
(PSB) e o vice-prefeito Édio
Continha (PCdoB) foram diplomados pelo Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-BA)
para exercerem o mandato
2021-2024, que será o 4º
mandato de Eduardo à frente
da Prefeitura de Brumado. A
cerimônia foi realizada de
forma virtual por conta da
pandemia de Covid-19. Dr. Eduardo Vasconcelos, que já foi
prefeito de Brumado nas
gestões 2005-2008, 20092012 e 2017-2020, conquistou a reeleição no pleito
realizado no último dia 15 de
novembro, com 48,83% dos
votos válidos, o que equivale
a 18.542 votos.
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