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NOVO SEQUENCIAMENTO GENÉTICO IDENTIFICA
AUMENTO DA PREVALÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA P1
DE 80 PARA 85% EM TODAS AS REGIÕES DA BAHIA

O sequenciamento de
305 genomas do vírus da
Covid 19 até o último dia 19
de junho revelou que 23
linhagens diferentes do SARS-
CoV-2 circulam de forma
concomitante no estado da
Bahia ao longo do tempo, com
predominância de circulação
da P1 em 85% das amostras.
A P1 é caracterizada como
uma cepa mais agressiva do
ponto de vista da transmis-
sibilidade e possibilidade de
agravamento mais rápido da
infecção.

Durante nove meses,a
equipe do LACEN-BA realizou
o sequenciamento de geno-
mas completos do SARS-CoV-
2, provenientes de pacientes
com sintomas de infecção por
COVID-19, dos 9 Núcleos
Regionais de Saúde da Bahia:
Sul, Leste, Norte, Sudoeste,
Oeste, Nordeste, Centro-Norte,
Centro-Leste e Extremo Sul
com amostras de residentes em

121 municípios.
"Os dados sugerem que a

"Os dados sugerem que a mobilidade humana representa um fator crucial para a dispersão do
vírus da Covid 19 e das novas variantes, portanto distanciamento social e medida de restrições

ainda continuam sendo essenciais para tentarmos minimizar a circulação deste patógeno no
Estado e no País" ressalta o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

mobilidade humana repre-
senta um fator crucial para a

dispersão do vírus da Covid
19 e das novas variantes,

portanto distanciamento social
e medida de restrições ainda
continuam sendo essenciais
para tentarmos minimizar a
circulação deste patógeno no
Estado e no País" ressalta o
secretário da Saúde da Bahia,
Fábio Vilas-Boas.

Mais esforços de sequen-
ciamento são necessários para
geração de novos dados
genômicos que permitirão
obter mais informações sobre
a dispersão do vírus no Estado.
"Enquanto a remessa de
vacinas não atinge o ritmo
necessário para interromper o
ciclo de infecções e reinfecções,
medidas como distanciamento
social, uso de máscara e
higiene frequente das mãos
ainda são as melhores formas
de frear o contágio e a dis-
persão do vírus, evitando assim
que ele se multiplique e se
modifique a cada transmissão,
evitando o surgimento de
novas cepas", conclui o gestor.

DEFESA CIVIL NACIONAL RECONHECEU A SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM CÔCOS E OUTROS 3 MUNICÍPIOS

A Defesa Civil Nacional re-
conheceu a situação de emer-
gência em Côcos e outros 3
municípios baianos. O decreto
do Governo Federal foi publi-
cado no Diário Oficial da
União (DOU) do dia 29. Na
Bahia, as cidades de Buritira-
ma, Cocos, Coronel João Sá e
Remanso registram estiagem.
Já são 110 municípios no
estado em situação de emer-
gência. Desses, 103 entraram
na lista por conta do período
sem chuvas.Também no Nor-
deste, os municípios de Saloá,

em Pernambuco, e Dirceu
Arcoverde, no Piauí, também
obtiveram o reconhecimento
federal devido à estiagem. No
primeiro estado, são 112
cidades em situação de emer-
gência e, no segundo, 52.

Na contramão estão os
municípios de Rorainópolis, em
Roraima, e Mojuí dos Campos,
no Pará, que obtiveram o
reconhecimento federal por
conta das chuvas intensas. Já
Naviraí, no Mato Grosso do
Sul, registrou chuvas de grani-
zo e Japurá, no Amazonas,

sofre com inundações em
diversos pontos da cidade.

Após a publicação do
reconhecimento federal por
meio de Portaria no DOU, o
estado ou o município pode
solicitar recursos para atendi-
mento à população atingida,
restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de
equipamentos de infraestrutu-
ra danificados pelo desastre.
Com base nas informações
enviadas por meio do Sistema
Integrado de Informações
sobre Desastres (S2iD), a

equipe técnica da Defesa Civil
Nacional avalia as metas e os
valores solicitados. Com a

aprovação, é publicada porta-
ria no DOU com a especifica-
ção do valor a ser liberado.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Você sente a tranquilidade do seu coração? O caminho
para a tranquilidade é extremamente atual, porque hoje
em dia a intranquilidade se tornou uma doença do nosso
tempo. Muitas pessoas são intranquilas, nós todos vivemos
momentos de intranquilidade. Inúmeras pessoas se queixam
da falta de tranquilidade. A sabedoria dos monges antigos
diz que nós não alcançamos a tranquilidade simplesmente
pelo fato de trabalhar menos. Encontrar a tranquilidade
do coração é um caminho longo, que passa pelo
autoconhecimento, pelo auto encontro sincero e leva
finalmente a Deus, o único ponto em que o nosso coração
está tranquilo, como dizia Santo Agostinho: "Nos fizeste
para Vós, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto
enquanto não repousa em Vós". Nele nós encontramos a
paz verdadeira e plena.

Nos últimos tempos se tem notado que as pessoas
buscam muitas formas de encontrar a tranquilidade. Se
ouve muito pessoas se queixarem que não têm
tranquilidade. Existem as preocupações que roubam a
tranquilidade e até o sono. Várias pessoas simplesmente
não conseguem dormir porque se preocupam com os filhos,
com os problemas deles, com a educação, com os caminhos
que eles trilham. Existe a preocupação com a situação
financeira da família, o desemprego, a violência, as drogas...
São muitas as preocupações diárias. Preocupamo-nos com
o que o outro vai pensar de nós. Se fazemos tudo certo, se
não desagradamos com nosso comportamento. Alguns
também se torturam pensando o que o outro pode achar
deles. Às vezes essa preocupação se torna até doentia.

Pessoas que ocupam uma posição de responsabilidade
também se tornam intranquilas, há sempre alguém exigindo
algo, elas refletem se estão corretas o tempo todo, se as
decisões tomadas são úteis à empresa ou se apontam na
direção errada. Quando voltam para casa, à noite, anseiam
por um momento de paz, mas não conseguem se
tranquilizar porque simplesmente não sabem se desligar.
Viajam de férias e mesmo assim não encontram
tranquilidade. Ficam pensado se tudo que fizeram estava
realmente em ordem, quais as consequências disso para
elas... e esse pensamento corrói o tempo todo. Como não
encontram paz interna, nem as melhores férias lhe dizem
alguma coisa. Estressadas, cheias de tensão, voltam das
férias e o rolo compressor continua. Um dia elas entram
em colapso com tanta sobrecarga.

Amigo leitor, muitas pessoas estão assim, nesse ritmo
de intranquilidade. Se você estiver assim, busque ajuda. É
preciso administrar a vida de um jeito diferente. Não dá
para deixar que esse rolo compressor nos esmague. É
preciso ver os sinais de quando isso está acontecendo,
para encontrar soluções adequadas de vida e de
tranquilidade. Reflita sobre isso.

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
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A TRANQUILIDADE
DO CORAÇÃO

PREFEITO DE BRUMADO PARTICIPA
DA ABERTURA DA QUALIFICAÇÃO

PARA GESTORES E TRABALHADORES
Na segunda-feira (28), o

prefeito Eduardo Vasconcelos,
acompanhado do Secretário de
Saúde Cláudio Ferese do
diretor do Consórcio Emanuel
Fernandes Cotrim Brito, parti-
cipou da abertura da Quali-
ficação para os Gestores e
Trabalhadores que atuarão na
Policlínica, que será inau-
gurada nesta sexta-feira (02),
com a presença do governador
Rui Costa. A Policlínica é uma
Unidade Especializada de
Apoio Diagnóstico com servi-
ços de consultas clínicas
especializadas em exames
gráficos e de imagem, que
potencializa o cuidado e
atenção à saúde da população
de forma humanizada. Ela

A Policlínica é uma conquista da Prefeitura de Brumado junto ao
Governo do Estado, através do Consórcio Regional de Saúde, que
tem como presidente o prefeito Eduardo Vasconcelos.

oferece um maior bem-estar
aos pacientes do SUS, por meio
de uma equipe multipro-

fissional qualificada e pre-
parada para atender as de-
mandas da região.

OAB-BA ABRE INSCRIÇÕES PARA
CONFERÊNCIA ESTADUAL DA

ADVOCACIA BAIANA 2021
Estão abertas as inscrições

para a Conferência Estadual
da Advocacia Baiana 2021.
Com o tema "Advocacia,
democracia e igualdade", o
evento será realizado vir-
tualmente entre os dias 4 e 6
de agosto. Podem participar
advogados, estudantes e toda
a sociedade.

A programação contará
com cerca de 70 painéis, que
debaterão diversos temas de
interesse jurídico e da socie-
dade e serão abordados por
renomados palestrantes e
especialistas nas mais diversas

áreas do Direito. Os encontros
serão transmitidos diretamente
do Centro de Convenções da

Bahia. Mais informações sobre
o evento estão disponíveis no
site do evento.
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PREFEITURA DE PARAMIRIM INAUGUROU
SUBPREFEITURA EM CARAÍBAS

O Governo Municipal de
Paramiriminaugurou nesta
segunda-feira, dia 28/06, a
sede da subprefeitura na co-
munidade de Caraíbas. O ato
contou um número reduzido
de pessoas devido a pan-
demia, ambos respeitando os
protocolos de saúde como uso
de máscara, álcool gel e
distanciamento.

Agora, a população de
Caraíbas e comunidades cir-

cunvizinhas, estimada em
4.000 habitantes, terá acesso
rápido e fácil ações como Bolsa
Família, cartão SUS, Cadastro
Único, dentre outras. A sub-
prefeitura contará ainda com a
presença do prefeito e vice-
prefeito, que periodicamente
prestarão atendimento no local.

Falando na oportunidade,
o Prefeito Gilberto Brito desta-
cou a sua alegria. "É motivo
de muita satisfação estar aqui

"Caraíbas já tem estrutura física e populacional de ser um
município, então é preciso que o poder público dê para a comunidade
a assistência e o conforto necessários”, destacou o Prefeito Gilberto
Brito destacou a sua alegria.

hoje para sancionar a lei que
cria a subprefeitura em Ca-
raíbas. Caraíbas já tem estru-
tura física e populacional de
ser um município, então é
preciso que o poder público
dê para a comunidade a
assistência e o conforto neces-
sários para melhorar o atendi-
mento e estimular a própria

economia dentro da comuni-
dade. Então, isso é um reco-
nhecimento e um dever do
poder público para bom povo
da comunidade", destacou o
gestor.

O vice-prefeito João Ri-
cardo também participou do
evento e destacou: "Feliz do
homem, feliz da mulher que

tem a oportunidade de cumprir
os compromissos assumidos,
sobretudo quando da ocupa-
ção de cargo público. Aqui es-
tivemos e fizemos com Ca-
raíbas esse compromisso de
implantar uma subprefeitura e
estamos aqui hoje tendo a
oportunidade de cumprir esse
compromisso".

BRUMADO: AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SUSPENDE
ATENDIMENTO DEVIDO A CONTAMINAÇÃO DE COVID-19

As atividades na agência
do Banco do Brasil precisaram
ser suspensas desde a última
sexta-feira (25) devido à
grande quantidade de traba-
lhadoras e trabalhadores
contaminados. Até o momento
estão confirmados três casos
e mais dois aguardam resul-
tado. De acordo com o dele-
gado Sindical atuante na
agência, Gabriel Caires, não há
previsão para retorno do
atendimento ao público pois
existe uma necessidade de
controlar o número crescente
de casos nos últimos dias. "É
de extrema importância e
necessidade que os demais
funcionários do BB/Brumado,
sejam também devidamente
afastados e testados, ainda
que assintomáticos. Porque,

conforme orientação médica,
só assim será possível o
rastreio de novos quadros,
garantindo maior segurança,
tanto para os funcionários,
como para os clientes do

Banco", destaca.
O Sindicato dos Bancários

de Vitória da Conquista e
Região está acompanhando a
situação e exigindo que todos
os protocolos sanitários sejam

respeitados. Devido às carac-
terísticas difíceis de uma
agência bancária diante uma
pandemia como a que está
sendo enfrentada, o SEEB/VCR
tem cobrado do poder público

o desenvolvimento de meca-
nismo que melhore a preven-
ção nesses espaços."Estamos
vivendo ainda uma realidade
de calamidade pública, com
médias absurdas de quase 2
mil mortes diárias, mais de
500 mil mortos, UTIs lotadas
e vacinação a passos lentos.
Não podemos arriscar mais e
mais vidas desta forma. Os
bancários mantêm contato
frequentes entre si e com os
clientes, ainda que respeitando
as etiquetas respiratórias,
existe um risco importante de
contágio, como a atual si-
tuação nos comprova. A
testagem de todos que tra-
balham nesse espaço é fun-
damental antes do retorno às
atividades presenciais", avalia
Gabriel.
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ARACATU: CRAS FEZ ENTREGA DE KITS JUNINOS
A Prefeitura de Aracatu,

por meio da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania, em parceria
com o Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS
promoveram uma atividade
alusiva ao período junino. A
equipe do CRAS preparou Kits
(kits mimo e kits lanche) com
produtos alimentícios típicos
de festa junina para famílias
já acompanhadas no Serviço
de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculo - SCVF.
Todo o trabalho de entrega
dos alimentos foi realizado
pelos técnicos do CRAS, na
própria residência dos be-
neficiários, entre os dias 17 e
23 de junho - obedecendo os
protocolos de segurança contra
a COVID-19.

O SCFV é um conjunto de

serviços realizados em grupos,
de acordo com o seu ciclo de
vida.Tem por objetivo comple-
mentar o trabalho social com
famílias e prevenir a ocorrência
de situações de risco social.
Desta modo, como forma de
minimizar essa carência de

contato e manter uma das
atividades mais tradicionais
deste grupo, (a Confrater-
nização da Festa Junina), foi
planejado para realizar a
entrega desses kits juninos.

A Prefeita Braulina acom-
panhou a montagem dos Kits

na sede do CRAS e disse que
"em tempos de pandemia e
isolamento social existem
alguns serviços que não
podem parar e uma delas são
os serviços socioassistenciais
desenvolvidos pelo CRAS". A
Coordenadora do CRAS,

Verônica Barbosa, destacou a
importância dessas visitas e
entrega desses Kits dizendo
"que esta atividade foi pla-
nejada e desenvolvida com
objetivo de resgatar e fortalecer
os vínculos estabelecidos com
os participantes do SCFV".

PREFEITO DE GUAJERU ACOMPANHOU RECUPERAÇÃO
DA ESTRADA QUE LIGA À PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

Nesta terça-feira (29), o
Prefeito Jilvan Teixeira (Galego)
acompanhou os serviços de
manutenção e recuperação da
estrada que liga Guajeru à
Presidente Jânio Quadros. Em
breve os serviços serão con-

cluídos e a população guaje-
ruense terá acesso a uma estra-
da com boas condições de
trafegabilidade, com mais
segurança e conforto. Desta
forma, o Governo de Guajeru
segue firme na recuperação

das principais vias de tráfego
do município, que tem sido
uma das prioridades da admi-
nistração municipal.

"Estamos acompanhando
mais um trabalho da nossa
gestão, dessa vez é a revita-
lização da estrada que liga

Guajeru a Presidente Jânio
Quadros. Quero aqui dizer a
nossa população que essa
estrada precisa da correção de
vários pontoscríticos, porque
quando os motoristas não
conseguem trafegar, então
vamos fazer o encascalhamento

e instalação de manilhas, com
reabertura em alguns pontos
críticos, pontos que tem curva,
para dar mais conforto a nossa
população que trafega por essa
estrada", destacou o Prefeito
Jilvan Teixeira (Galego), durante
a vistoria feita.
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IBIASSUCÊ RECEBE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF
AUGUSAUGUSAUGUSAUGUSAUGUSTTTTTO JAO JAO JAO JAO JACKCKCKCKCKSONSONSONSONSON

O Fundo das Nações
Unidas para Infância - UNICEF,
concedeu a Certificação do
Selo UNICEF (2017-2020) ao
município de Ibiassucê, por
cumprir todas as etapas neces-
sárias, avançando na redução
das desigualdades sociais e
por proteger os direitos das
crianças e adolescentes do
nosso município. A Certifi-
cação foi realizada em Salva-
dor, na sede da Organização
das Nações Unidas, onde os
representantes do Município
Gilmar Rocha, Chefe de Gabi-
nete da Prefeitura e o Secre-
tário de Educação Sandro Wag-
ner, receberam o certificado.

"É um orgulho para a
nossa cidade em receber este
certificado, realizamos um
trabalho intersetorial intenso e
o reconhecimento dessas
ações culminou com essa
certificação. Gostaria de agra-

decer imensamente todos(as),
que trabalharam coletivamente
para que Ibiassucê recebesse
essa certificação, isso só mostra
que estamos fazendo o nosso
trabalho da melhor forma",
disse oPrefeito Adauto Prates.

O município teve avanços
significativos nos indicadores
de Saúde, Educação e Assis-
tência social, comprovando
melhorias significativas nas
políticas públicas. Dentre as
ações mais significativas reali-
zadas entre os anos 2017 a
2020, pode-se citar: a) A
Busca Ativa Escolar que foi
implementada na área educa-
cional através de visitas domi-
ciliares, diálogo com as fa-
mílias, encaminhamentos para
os serviços de saúde e assis-
tência social, realização da
rematrícula e acompanhamento
sistemático dos alunos pela
Coordenação do projeto
"Busca Ativa Escolar". Esse
trabalho continuou sendo

conscientizando as crianças,
adolescentes e suas famílias
sobre os seus direitos e
deveres perante a sociedade.

Dentre os 1.924 muni-
cípios participantes, divididos
em seus 18 estados brasileiros,

realizado mesmo durante a
pandemia da COVID-19, evi-
tando assim a evasão escolar.
b) Na área da saúde, atenção
especial foi dada às crianças
desde os seus primeiros anos
de vida, reforçando o atendi-
mento do pré-natal, orientando

as gestantes e suas famílias,
realizando a vacinação ade-
quada e informando sobre a
prevenção de doenças. Na
área da Assistência Social
houve melhorias no atendi-
mento às famílias e fortale-
cimento da rede de proteção,

Ibiassucê foi um dos 430
municípios que recebeu desta-
que no trabalho de proteção
às crianças e adolescentes e
está entre os 26 municípios
da Bahia que foram con-
templados com o Selo.

A conquista do Selo Unicef
(2017-2020) para a cidade de
Ibiassucê, foi pela competência
e do empenho de cada secre-
taria e apoiadores da causa em
proteger os direitos das crian-
ças e adolescentes do município,
a Secretaria de Assistência
Social, Sec. Educação, Sec.
Saúde, os integrantes do Núcleo
de Cidadania de Adolescentes
(NUCA), Conselho Tutelar,
Centro de Referência em As-
sistência Social (CRAS) e Con-
selho Municipal dos Direitos
das Crianças e dos Ado-
lescentes - (CMDCA).

O Selo UNICEF é uma
certificação internacional
concedida pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) aos municípios que
avançaram nas políticas públi-
cas de educação, saúde e
proteção à criança e ao adoles-
cente. Para receber a certifica-
ção, Ibiassucê precisou alcan-
çar os indicadores de impacto
social e resultados sistêmicos
estipulados pelo Unicef no
período de 2017 a 2020.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.295 - 16 A 30 DE JUNHO DE 2021Página 06

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

CÂMARA DE LIVRAMENTO APROVOU A LDO 2022 E
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE

CARGOS EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO
ASCOM/CMLASCOM/CMLASCOM/CMLASCOM/CMLASCOM/CML

A Câmara de Vereadores
aprovou na sessão ordinária
do dia 22/06, por unani-
midade de votos, o Projeto de
Lei nº 03/2021 que fixa a Lei
de Diretrizes Orçamentárias -
LDO, do ano base 2022, e o
Projeto de Lei nº 10/2021
que altera a estrutura ad-
ministrativa de cargos em
comissão do município de
Livramento de Nossa Senhora.

No primeiro projeto, a
Câmara que já havia discutido
em audiência pública realizada
no dia 15 de junho de 2021
suas adequações e finalidades,
os vereadores aprovaram a
LDO que, sobretudo, visa a

sintonia das metas financeiras
e aplicações de recursos do
município para elaboração da

Lei Orçamentária Anual - LOA.
No segundo projeto, a

câmara deliberou e também

aprovou a alteração da estru-
tura administrativa do muni-
cípio que impacta nas mu-

danças do quadro de cargos
em comissão.

O Poder Executivo muni-
cipal justificou a necessidade
da alteração para "otimizar as
estruturas existentes nas
Secretarias e entidades da
administração; reduzir os
níveis hierárquicos, para que
a tomada de decisão esteja
mais próxima do cidadão;
promover algumas inovações
na gestão administrativa,
buscando aprimorar a quali-
dade dos serviços prestados".

Após aprovação os referi-
dos projetos seguem para
sanção do prefeito municipal,
Ricardinho Ribeiro, para, como
isso, encerrar o processo
legislativo e virar lei.

NO CLIMA DE SÃO JOÃO: CLIPE DO PROJETO MUSICAL
'VINIIARA' É LANÇADO NAS REDES SOCIAIS

ALESSANDRO INÁCIOALESSANDRO INÁCIOALESSANDRO INÁCIOALESSANDRO INÁCIOALESSANDRO INÁCIO

A música latina e a música
nordestina possuem como
características em comum a
intensidade e a capacidade de
unir e traduzir os sentimentos
de um povo de forma alegre e
explosiva. Por isso, a canção
escolhida para fechar a pri-
meira parte do projeto musical
VINIIARA, foi "Échame La
Culpa" de Luis Fonsi e Demi
Lovato, que ganha uma relei-
tura ousada e original através
da interpretação de Iara
Cristielle e VINI, que também
é responsável pelos novos
arranjos musicais, em parceria
com o musicista e produtor
musical Hilário Passos.

O videoclipe "Échame La
Culpa"conta ainda com um
roteiro diversificado, que se
inspira nas grandes produções
latinas e une diferentes áreas
e elementos artísticos de
Ituaçu e Barra da Estivacom o
objetivo de apresentar a

pluralidade da cultura e de
talentos existentes na região
baiana. Desta forma, o vídeo
conta com cenas gravadas em
pontos turísticos de Barra da
Estiva, a exemplo do Morro do
Ouro e o Beco das Artes Dona
Valdite, que contém pinturas de
diversos artistas da região em
muros repletos de cores
vibrantes e desenhos repre-
sentativos da cultura popular
regional. "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.

Em VINIIARA, Iara Cris-
tielle e Vini, artistas de Ituaçu,
buscam referenciar o potencial
artístico 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. O projeto foi

inicialmente pensado em
2019, após um maior entrosa-
mento musical nas redes
sociais ocasionado pela reper-
cussão do lançamento de 'Lua,
Sol e Forró', single de VINI e
Rayne Almeida, quando Vini
e Iara fomentaram a pos-
sibilidade de uma colaboração
musical.

A ideia 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
de covers que visa demonstrar
a versatilidade de ambos
através de quatro músicas
distintas que mesclam ele-
mentos 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 ideia de ser algo

distribuído totalmente no meio
digital", comentam os artistas.
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PREFEITURA DE LIVRAMENTO REALIZA
DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR

A alimentação escolar é um
direito assegurado na Consti-
tucional Federal do Brasil,
sendo dever do Estado garan-
ti-la a todos os estudantes
matriculados na rede pública
de educação básica. A princi-
pal forma de realizar essa
garantia tem ocorrido por meio
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Assim, mesmo em tempos de
Pandemia da COVID-19, a
Prefeitura Municipal de Livra-
mento de Nossa Senhora,
através da Secretaria Municipal
de Educação, vem garantindo
esse direito aos alunos matri-
culados na rede municipal de
ensino desde o ano passado
(2020), com a distribuição de
Kits com géneros alimentícios
adquiridos com recursos do
PNAE e implementado com

recursos próprios.
Em 2021, a Prefeitura de

Livramento iniciou a distribui-
ção dos kits da alimentação
escolar no dia 18/06/2021,
pelas creches municipais, onde
cada aluno recebeu um kit
contendo:Arroz branco 2 kgs;
Arroz parbolizado 2 kgs;
Achocolatado 1 pacote; Açú-
car 2 kgs; Feijão 1 kg; Óleo 1
und; Macarrão 1 kg; Bolacha
de sal 1 pacote; Bolacha de
doce 1 pacote; Molho de tomate
1 und;  Flocão 1 pacote; Feijão
catador 1 kg; Banana 1 Dz.

A distribuição segue as
normas sanitárias recomenda-
das pela Organização Mundial
de Saúde, como: uso obriga-
tório de máscaras, álcool em
gel - 70%, distanciamento
social e agendamento para a
retirada dos Kits.

PREFEITURA DE CAETITÉ BUSCA MELHORIA PARA
ATENDIMENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Para melhorar o atendi-
mento aos pacientes de Caeti-
té, que fazem tratamento
oncológico em Vitória da
Conquista, a Prefeitura de
Caetité foi conhecer o belo
trabalho realizado pela Casa
do Amor, organização filantró-
pica localizada em Vitória da
Conquista, vislumbrando uma
parceria com a instituição.

Esta é mais uma ação da
Prefeitura de Caetité para
melhorar os serviços de saúde
no município, assim como a
recente aquisição da van para

o Tratamento Fora do Domicí-
lio (TFD), o que evidencia o
trabalho incansável da gestão
em oferecer aos caetiteenses
uma saúde com mais qualidade
e, principalmente, humanizada,
com oferta de serviços dignos
e de qualidade.

Representando a Prefeitura
de Caetité, o prefeito Valtécio
Aguiar, e a secretária munici-
pal de Saúde, Verônica Barbosa,
conheceram as instalações e
serviços da Casa de Amor,
apresentados pela diretora
Carminha, nesta segunda-feira

(21).
A Casa do Amor possui

toda a estrutura necessária
para dar mais dignidade e
conforto aos pacientes, como
atendimento e acompanha-
mento de enfermagem, técnicos
de enfermagem, médicos,
nutricionista e cuidadores,
além oferecerem alimentação
durante todo o dia, serviço de
ambulância, veículos pequenos
para buscar os pacientes nas

clínicas e hospitais, além de
uma ambulância com UTI, para
situações de emergência.

A casa de acolhimento
possui ala feminina e ala
masculina. Existe também a
separação das acomodações
para pacientes que necessitam
de acomodações mais reserva-
das, a exemplo dos pacientes
que possuem tumores secreti-
vos, oferecendo assim, a
segurança e acolhimento de

acordo com a necessidade de
cada paciente.

O prefeito de Caetité e a
secretária municipal de Saúde
conheceram ainda a capela,
uma gruta e espaços livres e
arborizados. Visitaram também
os refeitórios bem estrutura-
dos, lavanderia própria, sala de
televisão, dentre outras reparti-
ções; que resultam em uma
estadia mais agradável e
confortável aos pacientes.
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PARAMIRIM RECEBEU 5 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO
A Prefeitura de Paramirim

anunciou, nesta terça-feira
(29), que recebeu cinco
concentradores de oxigêniodo
Ministério da Saúde. Os
aparelhos portáteis são ferra-
mentas que auxiliam na oxige-
noterapia, tratamento cuja
função é fornecer oxigênio
complementar para que o
paciente mantenha a saturação
da substância acima de 90%,
o que é ideal para a saúde.

Em Paramirim, os equi-
pamentos serão utilizados no

Programa Melhor em Casa e irão
possibilitar aos pacientes com
COVID em convalescença, mas
que ainda necessitam de oxi-
genoterapia em baixo fluxo,
mantendo com segurança a
continuidade do tratamento em
ambiente domiciliar, acompa-
nhado por uma equipe habili-
tada. O objetivo é abreviar a in-
ternação hospitalar ou até mes-
mo evitar que o paciente seja
hospitalizado, já iniciando o
tratamento em domicílio, otimi-
zando a ocupação dos leitos.

DEFESA CIVIL RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM IRAMAIA, MONTE ALTO E OUTROS 5 MUNICÍPIOS

A Defesa Civil Nacional re-
conheceu a situação de emer-
gência em 13 cidades do País
por conta de desastres naturais,
a maioria por estiagem. A
decisão foi publicada na edição
do dia 25 do Diário Oficial da
União (DOU). Sete municípios
da Bahia obtiveram o reco-
nhecimento federal devido à
estiagem que atinge o estado.
São eles: Canudos, Central,
Coribe, Iramaia, Nova Redenção,
Palmas de Monte Alto e Pilão
Arcado. Em todo o estado, há
111 municípios em situação de
emergência, a maioria por
estiagem, mas também por causa
de chuvas e tempestades.

No Rio Grande do Norte,
os municípios de Bodó, Passa
e Fica e Passagem entraram em
estado de emergência por

estiagem. No estado, 78
municípios estão na mesma
condição, quase todos por
seca ou estiagem.O município
de Itaporanga, na Paraíba,
também entrou em situação de
emergência por estiagem, assim
Campo Erê, em Santa Catarina.

Já no Amazonas, a cidade de
Autazes obteve o reconhe-
cimento federal devido a
inundações.

Após a publicação do
reconhecimento federal por
meio de Portaria no DOU, o
estado ou o município pode

solicitar recursos para atendi-
mento à população atingida,
restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de
equipamentos de infraestru-
tura danificados pelo desastre.
Com base nas informações
enviadas por meio do Sistema

Integrado de Informações
sobre Desastres (S2iD), a
equipe técnica da Defesa Civil
Nacional avalia as metas e os
valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada porta-
ria no DOU com a especi-
ficação do valor a ser liberado.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.295 - 16 A 30 DE JUNHO DE 2021 Página 09

PREFEITURA DE CACULÉ E FEFIG ENTREGAM MAIS 500
CESTAS BÁSICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Uma parceria de muito
sucesso e comida na mesa. É
assim que tem sido as ações
realizadas pela Prefeitura de
Caculé, através da Secretaria da
Educação e em parceria com a
FEFIG - Instituição sem fins
lucrativos localizada em São
Paulo. Através dessa parceria
de sucesso, foi iniciado na
última terça-feira (22) a
distribuição de mais 500
cestas básicas para alunos da
rede municipal de ensino.

A ação realizada com as
cestas da FEFIG são distintas
do Kit Merenda escolar que
também tem sido disponibi-
lizado pela Secretaria. Esse
material direcionado para 500
famílias não geram custos para

o município e, ao mesmo
tempo, coloca comida na mesa
de diversas famílias que estão

passando por momentos difí-
ceis durante a pandemia.

A iniciativa que surgiu de

uma iniciativa do Secretário de
Educação, Adailton Cotrim, já
conseguiu beneficiar mais de

mil famílias de Caculé, com
cestas básicas e muita espe-
rança por dias melhores.

GOVERNO DE GUAJERU
REALIZOU ARRAIÁ DA
VACINAÇÃO COVID-19

Foi em clima de São João que, na manhã desta terça feira
(22), a Secretaria de Saúde realizou o Arraiá da Vacinação
contra a Covid-19 no novo Ponto de Vacinação instalado na
Escola Municipal de Educação Antônio Andrade.Foram
aplicadas 52 doses da vacina CoronaVac e 96 da Pfizer em
pessoas a partir de 52 anos, em mais uma ação da Secretaria
de Saúde que terá continuidade assim que receber uma nova
remessa de doses da vacina. Para saber o seu dia de receber
esta dose de Esperança, os moradores podem acompanhar
a divulgação do calendário na página oficial do Governo
de Guajeru e Secretaria de Saúde.

PREFEITURA DE GUANAMBI
REABRIU SUBPREFEITURA NO

DISTRITO DE MORRINHOS
Atendendo solicitação da

vereadora Míria Paes, o prefeito
Nilo Coelho visitou o Distrito
de Morrinhos, reabriu a
Subprefeitura e implantou
novos serviços.Estiveram pre-
sentes o vice-prefeito Nal
Azevedo, a vereadora Miria
Paes, o secretário de governo
Robério Moraes, secretária de
fazenda Maria Digna, secretária
de assistência social Rúbia
Maria, secretário de agricultura
e meio ambiente Vanderlei
Florêncio, Luciana Viana repre-
sentando a ADAB e outras
personalidades do município.

SERVIÇOS - SERVIÇOS - SERVIÇOS - SERVIÇOS - SERVIÇOS - A Subpre-
feitura iniciou os atendimentos
na segunda-feira (21), com o
seguinte horário de aten-
dimento e oferta de serviços:
das 08h às 12h, Serviços da
ADAB, comoEmissão de Guia
de Trânsito Animal (GTA),
ficha sanitária, declaração de
vacina, entre outros. Das 14h
às 18h - Serviços da Secretaria
de Assistência Social, como
agendamento para programa
Bolsa Família, geração de NIS,
etc. Durante todo o dia funcio-
nará a Ouvidoria dos proble-

mas de Infraestrutura, com troca
de lâmpadas e colocação de
braços para postes, limpeza etc.

"Nosso intuito é facilitar a
vida da população de Morri-
nhos, principalmente dos mais
vulneráveis, que agora não
precisarão se deslocar até a
cidade para ter acesso a esses
serviços", disse a vereadora
Miria Paes, precursora da ação.

O vice-prefeito Nal Azeve-
do comemorou a conquista.
"Trazer os serviços da prefei-
tura para próximo dos mora-
dores é muito importante. A
população tinha essa carência,
que agora a gestão está
suprindo e ampliando", fina-

lizou Nal.
EMPENHO DA GES-EMPENHO DA GES-EMPENHO DA GES-EMPENHO DA GES-EMPENHO DA GES-

TTTTTÃÃÃÃÃO -O -O -O -O - Já o prefeito Nilo
Coelho garantiu todo apoio
para o funcionamento do local
e anunciou ainda mais melho-
rias à estrutura. "Toda essa
organização tem uma finali-
dade só: atender bem o povo
de Morrinhos. E o que for
preciso para melhorar ainda
mais a estrutura dessa subpre-
feitura, vocês podem contar
comigo. Ar-condicionado,
sistema de câmeras, computa-
dores. Queremos o melhor para
o distrito de Morrinhos e não
medimos esforços para conquis-
tar isso", concluiu Nilo Coelho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021 - Referente a licitação Pregão Eletrônico
nº 010/2021, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza e Materiais Descartáveis, para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital, faz-se a seguinte
consideração/alteração: A data prevista publicada no Diário Oficial do dia 08/06/2021 Edição 1127 foi definida para o dia 18/06/
2021 às 09:45hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica alterada para o dia 05/07/2021 às 09:45hs
para início do certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 019/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de Preços visando
contratações futuras e eventuais de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos, para atender as demandas
de construções, reformas, manutenções e demais serviços das diversas Secretarias deste Município. Entrega das Propostas:
a partir de 21/06/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/07/2021 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu - BA. 18/06/2021 Tobias Costa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO SUS PENSÃO E ERRATA AO OBJETO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2021 PUBLICADO NA
SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2021 - ANO XVI | N º 1878 - ONDE-SE-LÊ: Registro de preços para a prestação de serviços
gráficos em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município. LER-SE-A: Registro de preços para a
prestação de serviços gráficos e comunicação visual em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município.
Segue abaixo aviso retificado.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2021, tendo
como objeto o registro de preços para a prestação de serviços gráficos e comunicação visual em atendimento as necessidades
das diversas Secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 22 de junho de 2021, às
10h00min, na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 06/07/2021 no mesmo local e horário. Saliento que a suspensão
se dá por motivo de revisão do Termo de Referência e alteração no objeto da licitação. Aos interessados o novo Edital estará
à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/
ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via
E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município.
AVIS O DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006
e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público nova data para realização do
PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de assessoria e consultoria na área de gestão em saúde pública em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde deste Município, (conforme termo de referência), será realizado no dia 13 de julho de 2021, às 10h00min, na sede desta
Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial
(cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA -
CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 29 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 021/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
021/2021, tendo como objeto o registro de preços para o fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários em atendimento
as necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 14 de julho
de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº
26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos
deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 30 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 022/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
022/2021, tendo como objeto o registro de preços para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática em atendimento
as necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 15 de julho
de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº
26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos
deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 30 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 23/21-PA 60/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de empresas
especializadas em tecnologia da informação para os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de
direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da
garantia para os sistemas de contabilidade pública, tributos, nota fiscal eletrônica e patrimônio.  Recebimento das Propostas
e Habilitação: 22.6.21 a 9.7.21 até as 08:30h, Abertura das Propostas: 9.7.21 às 08:30h, Disputa: 9.7.21 às 9h - horário de Brasília.
Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-
e.com.br ID n° 876646 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 22.6.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 24/21-PA 61/21, tipo menor preço por lote - maior percentual de desconto. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimentos de passagens aéreas
e terrestres nacionais. Recebimento das Propostas e Habilitação: 30.6.21 a 16.7.21 até às 08:30h, Abertura das Propostas: 16.7.21
às 08:30h, Disputa: 16.7.21 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho,
53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 877510 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 30.6.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados
a reabertura da licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 6/21-PA 20/21, tipo menor preço global (lote único). Objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais,
a serem executados em Órgãos da Administração Pública Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação:
30.06.21 a 16.7.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 16.7.21 às 8:30h, Disputa: 16.7.21 às 9h - horário de Brasília. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br
ID n° 858523 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).
Condeúba, BA - 30.6.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento
de Nossa Senhora no uso de suas atribuições resolve remarcar a Reunião de Abertura e Julgamento que seria realizada no dia
21 de junho de 2021 do pregão 008/2021 com objeto a aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos (tais como: mesas, cadeiras,
armários, estantes, ar condicionados, bebedouros etc.) para atender a demanda da Câmara Municipal de Livramento de Nossa
Senhora, que não se realizou na data correta por questões de saúde do Pregoeiro, ficando estabelecida a nova data para o dia
05 de julho de 2021 as 08:00h na sede desta Câmara Municipal (endereço no cabeçalho). Mantenha-se o edital devendo os
licitantes atualizarem as documentações e certidões tomando como base a nova data do certame. Livramento de Nossa
Senhora, 22 de junho de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 013/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público
a realização de licitação na modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos, consistentes no fornecimento de material em papelaria padronizada e outros
serviços da Câmara Municipal de Brumado, conforme especificações dispostas no termo de referência anexado ao instrumento
convocatório. O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça
Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-
se-á no dia 01 de julho de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da
Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 22 de junho de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA -
Presidente Comissão Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 - OBJETO: Aquisição de material de limpeza, alimentício e utensílios, destinados à
Câmara Municipal de Brumado. CONSIDERANDO que após apreciação dos valores apresentados pelas Empresas COMERCIAL
DE CEREAIS A. S. LTDA, vencedora do LOTE 1 e a Empresa MERCADINHO BRUMADENSE EIRELI vencedora dos Lote 2 e
Lote 3, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou vencedoras do Pregão
Presencial n.º 011/2021 as licitantes COMERCIAL DE CEREAIS A. S. LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.087.767/0001-
11 e a Empresa MERCADINHO BRUMADENSE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.273.847/0001-99 nos termos previstos
na decisão da respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a
Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, ADJUDICO E HOMOLOGO
o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Brumado, constante da
ata do Pregão Presencial n.º 011/2021, para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se.
Brumado-BA, 30 de junho de 2021. VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

AVISO DE REVOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - O Município de Aracatu/Bahia através da Prefeita Municipal,
torna público, a revogação da Inexigibilidade de Licitação nº 025/2021 referente ao credenciamento de profissional da área de
Saúde para a prestação de serviços como médico especialista em Psiquiatria/ CAPS, neste Município, tudo em consonância
com o art. 49 da Lei nº 8.666/93, bem como com a Súmula n. 473 do STF, assim redigida: "A administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Aracatu - Bahia, 17 de junho de 2021. Braulina Lima Silva - Prefeita Municipal.

GOVERNO DE GUAJERU
FIRMA PARCERIA COM

HOSPITAL NOSSA SENHORA
APARECIDA DE CACULÉ

Na segunda-feira (21),o Prefeito
Jilvan Teixeira (Galego), Vice-prefeito
Gilberto Cangussu, Secretária de
Saúde Ér ica Lea l  e Apoiadora
Inst i tucional Márcia Rodrigues
visitaram o Hospital Nossa Senhora
Aparecida, na cidade de Caculé. O
objetivo da visita foi firmar uma
oferecer os serviços de consultas,
partos e cirurgias aos moradores do

município de Guajeru.
Desde o início da gestão, o

Prefeito Galego vem dialogando com
a Equipe Di re tora do re fe r ido
Hospital com o intuito de atender o
anseio da população e honrar com
mais um compromisso do seu Plano
de Governo. Em breve, a Secretaria
de Saúde estará divulgando o fluxo
de acesso aos serviços.
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TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 - SRP - UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município
de Ibiassucê, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO
ELETRONICO Nº 011/2021 - SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e
acessórios para frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ibiassucê - Bahia, abertura prevista para o dia 22 de junho de 2021
às 08h, FICA ADIADO para o dia 30/06/2021, às 08h, motivado em razão de alteração na forma de julgamento no sistema
COMPRASNET. Informações no setor de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 17/06/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro..

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 051/2021, Processo
Administrativo nº 131/2021, no dia 07 de julho de 2021, às 09h:00 na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de serviços de disponibilização de internet, para
atender as demandas desta Administração Pública. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a
sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - ́ PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021 -  O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 050/2021, Processo
Administrativo nº 130/2021, no dia 07 de julho de 2021, às 14h:00 na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços mecânicos em geral, compreendendo: serviços de funilaria, pintura, instalações elétricas, lanternagem e solda.  Mais
informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem
como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar
Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 046/2021, Processo
Administrativo nº 125/2021, no dia 08 de julho de 2021, às 08h:00 na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando   a   contratação   de   empresa para aquisição de leites especiais
e suplementos destinados à pessoas que necessitam de uso de nutrição especial. Mais informações sobre o certame no
endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 049 /2021, Processo
Administrativo nº 129/2021, no dia 08 de julho de 2021, às 10h:30m na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa para aquisição de refeições preparadas
do tipo marmitex para atender as demandas desta Administração Pública. Mais informações sobre o certame no endereço
precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o nº 047/2021, Processo
Administrativo nº 126/2021, no dia 08 de julho de 2021 , às 14h:30m na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando   a   contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais elétricos
para manutenção da Iluminação Pública para  atender as demandas das secretarias Municipais. Mais informações sobre o certame
no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 048/2021, Processo
Administrativo nº 127/2021, no dia 09 de julho de 2021, às 09h:00 na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação   de pessoa jurídica para a aquisição de passagens
rodoviárias, para atender a demanda desta Administração Pública.  Mais informações sobre o certame no endereço precitado,
de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 043/2021, Processo
Administrativo nº 121/2021, no dia 09 de julho de 2021, às 14h:00 na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando   a contratação   de empresa especializada para prestar serviço
de exames laboratoriais, para atender a demanda reprimida da Secretaria de Saúde. Mais informações sobre o certame no
endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA
BAHIA, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 005/
2021, Processo Administrativo nº 109/2021, no dia 13 de julho de 2021, às 09h: 00m, na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL,  na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa
do ramo para construção de Quadra Escolar Coberta e   Vestiário   -   Modelo   2   PADRÃO   FNDE   -   na   Escola   Municipal
Durval Gualberto   Rocha   no   Distrito   de   Tranqueiras.  Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda
a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de junho de 2021.   Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito; Aleomar Gomes Brito-
Presidente da CPL.

AVISO DE L ICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio
de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob

VALDEMIR GOMES COSTA, CNPJ: 34.101.212/0001-87,
nome de fantasia: CARPINTARIA IPANEMA, torna público
que es tá  requerendo a  Secre ta r ia  de  Agr icu l tu ra ,
Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Brumado-Bahia,
a Renovação da Licença Ambiental Unificada para a
atividade de Fabricação de outros artigos de carpintaria
para construção, localizada na Rua Bela Vista, 39, Bairro
São Félix, Brumado-BA.

Charlene Machado Costa
Procuradora

PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL UNIFICADA

RIVADALVA CARVALHO COSTA, CNPJ 09.448.245/
0001-50, torna público que está requerendo a Secretaria
de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente de
Brumado-Ba,  a  Renovação de  L icença  Ambien ta l
Unificada para a atividade de Fabricação de artefatos
diversos de madeira, exceto móveis, localizada na Rua
Antônio Leite Araújo, 44, Bairro Cidade das Esmeraldas,
Brumado/BA.

Charlene Machado Costa
Procuradora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA

POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ:
05.291.198/0002-04, nome de fantasia: POSTO MEIRA II, torna
público que está requerendo a Secretaria de Agricultura,
Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Brumado-Bahia, a
Renovação da Licença Ambiental Unificada para a atividade
de Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores, localizada na Rod. Anel Viário BR 030, 286, neste
município de Brumado-BA.

MARIVALDO TEIXEIRA MEIRA
Sócio Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 003/2021, para Credenciamento de Instituições
Financeiras Prestação de Serviços de Recebimento de Receitas Próprias do Município através de Documento de Arrecadação
Municipal-DAM com código de Barras em padrão FEBRABAN referente a Impostos e Taxas, relativas ao exercício e débitos
de Dívida Ativa. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 29/06/2021, das 08:30
às 12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na
cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão se credenciar a
qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado o encerramento do
credenciamento, que não deverá ocorrer em prazo inferior a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital com as normas do
presente Credenciamento. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial
do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal.

o nº 052/2021, Processo Administrativo nº 132/2021, no dia 12 de julho de 2021, às 9h:00 na sala da Comissão de Pregão, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a aquisição   de   8   (oito)   veículos   automotores
tipo   automóvel de passeio, sendo 4 (quatro) hatch e 4 (quatro) sedan, com capacidade para cinco passageiros, incluindo o
motorista, quatro portas, ano modelo 2021/2022, zero Km,  para   atender   as   necessidades   deste   Município   de   Ituaçu/
BA,  conforme especificações  e condições constantes no Termo de Referência presente ao Edital. O texto integral do edital
(contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda
a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 28 de junho   de   2021.   Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ REALIZOU ‘LIVES’
PARA COMEMORAR O SÃO JOÃO

AUGUSAUGUSAUGUSAUGUSAUGUSTTTTTO JAO JAO JAO JAO JACKCKCKCKCKSONSONSONSONSON

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria de Edu-
cação, Esportes, Cultura e Lazer
realizou nos dias 19, 20 e 25
de junho, a Live Show Vila
Junina, evento que foi total-
mente online e reuniu artistas
locais durante toda progra-
mação, com transmissão ao
vivo pelo canal do Youtube da
Prefeitura.Passaram pela Vila
Junina Online, no dia 19: Ju
dos Teclados e Paulo Sérgio, a
Pisada Forrozeira. No dia 20,
os shows ficaram por conta de

Lucas Lima, Caetano do Forró,
Manoel Garapa e Cia, Adriano
Cowboy e Reinaldo dos Tecla-
dos. Finalizando a progra-
mação, no dia 25 foram
realizados os shows de Aldi-
nor dos Teclados, Clara Vieira
e Playboys do Forró.

Em 2019 a praça Oliveira
Brito, no centro da cidade se
transformou em uma grande
Vila Junina, com bandeirolas
coloridas, espaços para fotos
e muito mais, este ano em
virtude do atual cenário da
pandemia da Covid-19 a forma
encontrada para manter a

tradição emIbiassucê foi reali-
zar a Vila Junina online para
levar a alegria do são João
para a casa de todos os
moradores.

O Prefeito Adauto Prates
esteve no evento prestigiando
e fazendo a abertura."Retomar
à antiga tradição de realizar os
festejos juninos na praça
pública de Ibiassucê e envolver
a comunidade nesta manifes-
tação culturalé o maior desejo
de todos neste momento de
pandemia, mas enquanto tudo
isso não passa, fizemos nosso
São João através de Live,o que
teve uma grande aceitação pela
população, promovendo diver-
são e interação. Isso é muito
gratificante", destacou o pre-
feito.

A Live foi transmitida
através de dois estúdios.
"Nosso objetivo maior foi
trazer um pouquinho da nossa
Vila Junina que era montada
na praça, para dentro de um
estúdio, para as pessoas de
suas casas pudessem ter a

“Fizemos nosso São João através de Live,o que teve uma grande
aceitação pela população, promovendo diversão e interação. Isso

é muito gratificante", destacou o prefeito.

sensação de estarem na nossa
Vila Junina física. Tudo foi
pensado com muito carinho e
executado por uma equipe
maravilhosa. Mesmo com uma
equipe reduzida, por conta da
pandemia, para não aglomerar,
pudemos fazer um trabalho
lindo e que agradou a todos",
destacou o Coordenador de
Cultura Lindomar Souza.

Para o Secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer,
Sandro Wagner, ver a felicidade
dos Ibiassuceenses com as

Lives de São João foi muito
gratificanteneste momento tão
caótico que todo mundo está
passando. "Levar este momento
de diversão, mesmo de forma
online para cada um, nos
fortalece e nos revigora.
Queremos que essa pandemia
acabe logo, para que possamos
retomar nossos festejos juni-
nos presenciais. Quero agra-
decer a equipe, a cada pessoa
que contribuiu para que as
Lives fossem um sucesso",
destacou o Secretário.


