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RUI COSTA INAUGURA POLICLÍNICA EM ITABERABA

A população de 23 muni-
cípios baianos passa a ser a-
tendida pelos serviços da Poli-
clínica Regional de Saúde em
Itaberaba. Esta é a 20ª unidade
entregue pelo governador Rui
Costa (PT), que nessa sexta (23)
esteve acompanhado do sena-
dor Jaques Wagner (PT) e do
vice-governador João Leão (PP)
durante o evento de inaugura-
ção. A mais nova policlínica
contou com investimento de R$
29,2 milhões e atenderá mais
de 402 mil baianos dos
municípios consorciados. Ago-
ra, 367 dos 417 municípios
baianos passam a ter a cober-
tura das policlínicas regionais.

"Até dezembro deste ano,
estarão entregues todas as 25

A unidade atenderá mais de 400 mil baianos. Esta é a 20ª Policlínica Regional entregue. (Fotos:
Alberto Coutinho / GovBA).

policlínicas do projeto. O povo
baiano já é apaixonado por
esse modelo. Posso afirmar que
essas unidades estão em pé
de igualdade com qualquer
clínica particular do Brasil.
Estamos entregando, gratuita-
mente, serviços de alto padrão
e de primeiro mundo para a
população de diversas regiões,
levando, assim, mais saúde para
o povo pobre, da periferia e da
zona rural", ressaltou Rui Costa,
que afirmou que o Governo do
Estado pretende instalar a 26ª
policlínica regional no município
de Ilhéus para ampliar a oferta
desses serviços na região sul
da Bahia, além de outra uni-
dade na região de Feira de
Santana, onde já existe uma

policlínica.
As obras da Policlínica

foram coordenadas pela Com-
panhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado (Conder),
vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
(Sedur), e o investimento foi
distribuído entre obras, equi-
pamentos, além de 9 micro-
ônibus e 5 vans para trans-
porte dos pacientes. A unida-

de oferecerá serviços ambu-
latoriais especializados e
exames de alta complexidade.
Além do investimento para
construir e equipar a unidade,
o Estado também arcará com
40% dos custos para o funcio-
namento da policlínica. Os
outros 60% são divididos
entre os municípios consor-
ciados, proporcionalmente à
população de cada um.

Fazem parte do Consórcio
da Policlínica Regional entre-
gue nesta sexta-feira os muni-
cípios Abaíra, Andaraí, Boa
Vista do Tupim, Boninal, Iaçu,
Ibiquera, Ibitiara, Iraquara,
Itaberaba, Itaeté, Lajedinho,
Lençóis, Macajuba, Marcionílio
Souza, Mucugê, Nova Reden-
ção, Novo Horizonte, Palmeiras,
Piatã, Ruy Barbosa, Seabra,
Utinga e Wagner.

PREFEITURA DE IBIASSUCÊ REALIZA MANUTENÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria de Infra
Estrutura, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Econômico
(Seinfra) , vem realizando
serviços de recuperação das
estradas vicinais da zona rural,
com o intuito de garantir um
melhor acesso de veículos e
dos moradores da zona rural
à sede. Nos últimos dias,
máquinas e servidores atuaram
em diversas localidades pro-
movendo o alargamento de
vias, limpeza das margens, e
executando patrolamentos em

locais mais danificados.
Segundo o Secretário da

pasta, Érico Viana, "A Admi-
nistração Municipal está atenta
aos pontos mais críticos e
realizando os serviços neces-
sários para garantir à popu-
lação o bom estado das
estradas. Este é um compro-
misso firmado pela Prefeitura,
de revitalizar e permitir acesso
de qualidade em todas as vias
rurais do município, aten-
dendo os anseios das co-
munidades, que necessitam de
um fácil acesso a sede."
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Vivemos em meio ao barulho. Os sons poluem nossos
ambientes. Dificilmente em meio às grandes cidades temos
tempo e condições para o silêncio. A corrida do trabalho
afeta a nossa vida. Também nossa interioridade é afetada
pela ausência de silêncio. Ele tem a capacidade de nos colocar
em contato com nossa alma. Na alma encontro a verdade
que sou e que posso me tornar. Muitas pessoas ficam longe
de si mesmas devido à falta de silêncio interior. Sua mente
não está límpida. Está poluída por tudo. Silenciar é trazer a
mente ao nosso controle. Os pensamentos se unificam em
torno de nosso interior. Ali sinto que estou em casa. Os
pensamentos vão se unindo em torno de uma única ideia.
Até mesmo se unem em torno de ideia alguma. Isso esvazia
o pensamento. A poluição já não me habita. As muitas ideias
que me levam longe de mim, longe de casa, longe do contato
com a minha alma perdem sua força. Já não existem. Agora
estou em torno de uma única ideia.

Atualmente as pessoas são jogadas para lá e para cá
pela força dos pensamentos. Estão em contato com diferentes
realidades, cada qual exigindo sua dose de energia. Gastam
sua energia e muitas vezes ficam esgotadas. Eu preciso
perceber quando estou enredado nesse turbilhão de coisas.
Devo me perguntar, onde me leva tudo isso. Se minha vida
precisa passar por todas essas atividades, posso encontrar
tempo para, no silêncio, esvaziar o pensamento?

A rapidez das informações faz com que o mergulho
nesse mundo polua a mente e faça o coração perder a
tranquilidade. Há pessoas que se perdem nesse cenário e
já não conseguem ter foco. Diante disso se perde a noção
do que é importante. Dá para questionar onde me leva
tantas informações. O que elas ajudam para a qualidade
de vida? Preciso de todas essas informações? Algumas
pessoas compreendem que não podem ficar desconectadas.
Essa compreensão existe. Mas, o que ela traz? Seria bom
pensar também em quantas informações que recebo ou
acesso que não me acrescentam nada.

Existe hoje aquilo que Augusto Cury chama de síndrome
do pensamento acelerado. Significa ocupar o pensamento
o tempo todo sem descanso. Estar sempre mergulhado no
turbilhão das ideias. Meu pensamento é bombardeado por
todos os lados pelas informações que vem de fora, pelas
minhas preocupações com a realidade que me envolve e
com as moções interiores que nem sempre conheço bem.
Compõe o conjunto de minhas reflexões e ideias. Por vezes,
isso se apresenta como um rolo compressor que esmaga.

E perceber que isso pode estar acontecendo isso comigo
é o primeiro passo para a mudança. Dar-se conta de que
podemos estar mergulhados nesse turbilhão que nos engole.

O exercício de parar, fazer silêncio, ajuda muito. Mas é
um exercício. Preciso aprender a praticar. Encontrar no meu
dia momentos em que eu possa estar comigo mesmo. Reduzir
os pensamentos ao vazio que me conecta com a alma. Ali
me sinto inteiro. Ali os pensamentos não me jogam por
todos os lados, sem direção.

APRENDER A
SILENCIAR

CONFIRA OS MUNICÍPIOS
BAIANOS QUE NÃO REGISTRARAM
MORTES POR COVID-19 EM JULHO

Até quinta-feira (22), 202
municípios baianos não regis-
traram óbitos decorrentes da
Covid-19 neste mês de julho.
Ao todo, a Bahia já conta com
mais de 6 milhões e 150 mil
pessoas já foram vacinadas,
pelo menos com a 1ª dose.

Na avaliação do secretário
da Saúde da Bahia (Sesab),
Fábio Vilas-Boas, isso é uma
vitória para a sociedade e
reflexo da imunização. "A
Bahia ultrapassou a marca de
6 milhões de vacinados com
a 1ª dose ou dose única de
imunizante contra Covid-19.
Isso representa mais de 53%
da população baiana com 18

Guajeru, na foto, faz parte da lista de municípios que estão sem registrar óbitos em decorrência da
Covid-19 neste mês. (Foto: Divulgação)

anos ou mais. Outros indica-
dores positivos se apresentam,
como uma queda de até 77%
nas internações de pessoas
acima de 60 anos, quando
comparado os meses de março
e junho deste ano", destaca
Vilas-Boas, complementando
ainda que "os dados compro-
vam a eficácia da vacinação,
mas isso só está sendo possível
graças ao planejamento esta-
dual na aquisição de insumos
para a aplicação das vacinas e
a logística de distribuição em
até 24 horas para os 417
municípios. Os gestores muni-
cipais também estão de para-
béns ao criarem estratégias

para vacinar rapidamente."
Municípios da região que

não registraram óbitos relacio-
nados à Covid-19: Abaíra, An-
daraí, Barra do Choça, Boninal,
Caetanos, Candiba, Caraíbas,
Caturama, Contendas do Sin-
corá, Coribe, Dom Basílio, Érico
Cardoso, Feira da Mata, Gua-
jeru, Igaporã, Itambé, Ituaçu, Ja-
caraci, Lagoa Real, Lençóis, Licí-
nio de Almeida, Maetinga, Ma-
lhada, Malhada de Pedras, Ma-
tina, Mirante, Morpará, Mortu-
gaba, Paramirim, Paratinga, Pindaí,
Piripá, Ribeirão do Largo, Rio do
Pires, São Félix do Coribe, Sebas-
tião Laranjeiras, Serra do Rama-
lho, Sítio do Mato e Urandi.
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EM ITABERABA, RUI VISTORIA OBRAS E ENTREGA 14
NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Nessa sexta-feira (23), em
Itaberaba, o governador Rui
Costa entregou 14 novos
ônibus escolares que irão
atender os municípios de
Tabocas do Brejo Velho, Baia-
nópolis, Paratinga, Dom Basílio,
Poções, Baixa Grande, Ipirá,
Macajuba, Ubaíra, Muquém de
São Francisco, Serra do Ra-
malho, Itaberaba, Belo Campo
e Barra do Choça.

O governador e o secre-
tário de saúde, Fábio Vilas-Boas
também vistoriaram as obras de
reforma e ampliação do Hos-
pital Regional de Itaberaba
(HRI). Com previsão de entrega
para outubro, a unidade conta
com investimento total de R$
20,6 milhões do Governo do
Estado e deverá ter 90 leitos,

entre UTI, clínicos, enfermaria e
observação. Ainda na opor-
tunidade, Rui participou da
inauguração do Centro Forma-
ção Profissional e visitou as
obras de reforma e ampliação
do Hospital Regional de Seabra.

A Secretaria de Infraes-
trutura (Seinfra) também foi
autorizada a iniciar o serviço
de recuperação da rodovia
BA-130, no trecho do entron-
camento da BA-052, entre
Macajuba e Ruy Barbosa. O
serviço de requalificação
também será no entronca-
mento da BR-242, na locali-
dade de Zuca, e da rodovia
BA-233, no trecho Ipirá -
Itaberaba. O Governo do
Estado vai investir mais de R$
30 milhões nas obras. Na área

da Educação, foi autorizada a
ampliação e modernização do
Colégio Modelo Luís Eduardo

Magalhães, com a implantação
de 10 salas de aula, refeitório,
vestiário, reforma e cobertura

da quadra poliesportiva e
incorporação do campo society
já existente.

PREFEITO DE GUAJERU VISITA OBRAS EM ANDAMENTO

Na manhã dessa quinta-
feira (22), o prefeito de
Guajeru, Jilvan 'Galego' Teixei-
ra visitou diversas obras que
estão em andamento pelo
município, com o objetivo de
"acompanhar o cronograma de
execução dos serviços pactu-
ados em contrato, bem como
verificar a qualidade dos
serviços já executados", infor-

mou a Prefeitura, em nota.
Na obra de construção da

Garagem Municipal, a vistoria
se deu para verificar a terra-
planagem da área coberta e a
implantação do dique para
lavagem dos veículos. Ainda
foram visitadas as obras de
pavimentação do entorno do
tanque da igreja e a construção
das sedes da Secretarias

Municipais de Saúde e de
Educação.

"Estas obras são impor-
tantes para o município e irá
proporcionar melhores con-

dições de trabalho para as
equipes técnicas das secre-
tarias de saúde, educação,
infraestrutura e para a popu-
lação como um todo", destacou

o prefeito Galego, que esteve
acompanhado do engenheiro
civil Danilo Gonçalves e do
chefe de Departamento de
Obras, Ronaldo Souza.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.297 - 16 A 25 DE JULHO DE 2021Página 04

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

BAHIA: TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE TODAS
AS IDADES SERÃO VACINADOS CONTRA A COVID-19

Está garantida a imediata
vacinação contra a Covid-19
para trabalhadores da educa-
ção a partir de 18 anos, desde
que estejam na ativa. A decisão
será publicada no Diário
Oficial do Estado da Bahia
(DOE-BA) desta sexta-feira
(23), conforme deliberação da
Comissão Intergestores Bipar-
tite (CIB) da Bahia, que é uma
instância do Sistema Único de
Saúde (SUS) e reúne os 417
municípios e o estado.

A proposta do secretário
da Saúde do Estado (Sesab),
Fábio Vilas-Boas, foi aprovada
por unanimidade e vem aten-
der a um pleito formulado pela
Secretaria de Educação do
Estado (SEC-BA). "Cerca de 4
mil trabalhadores com idade
inferior a 40 anos não tinham
recebido nenhuma dose da
vacina contra a Covid-19,
impossibilitando o pleno
retorno as aulas em parte dos
417 municípios da Bahia",
afirma o secretário.

PREFEITURA DE CAETITÉ REALIZOU ENTREGA DE
CESTAS BÁSICAS PARA MOTOTAXISTAS ASSOCIADOS

Fruto de uma reunião
realizada entre a Prefeitura de
Caetité e a Associação de
Mototaxistas de Caetité (ASMO-
CA), ocorreu na noite dessa
terça-feira (20), a distribuição
de cestas básicas para os
integrantes da categoria. A
responsabilidade pela distribui-
ção e cadastramento dos
mototaxistas ficou a cargo da
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social. As cestas
básicas foram adquiridas com
recursos próprios do município.

Em sua fala aos beneficia-
dos, o prefeito Valtécio Aguiar
disse estar feliz poder propor-
cionar a estes trabalhadores
um pouco de alívio neste
momento da pandemia, uma
vez que a classe teve seus
ganhos reduzidos por conta
da pandemia.

O Presidente da ASMO-

A distribuição e cadastramento dos mototaxistas ficou a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. As cestas foram
adquiridas com recursos próprios do município.

CA, Moisés Rodrigues, agrade-
ceu a Prefeitura por estar
sensível aos mototaxistas.
"Essas cestas básicas foi um
pedido que fizemos ao prefeito
e ele, atenciosamente, ouviu o
nosso pedido e nos deu estas

cestas que irão aliviar um
pouco da angústia dos nossos
irmãos mototáxis" enfatizou
Rodrigues.

Por fim, a secretária da
pasta, Leonara Novais enfati-
zou a importância de sua pasta

estar atenta às pessoas que
estão em situação de vulnera-
bilidade, como é o caso dos
trabalhadores mototaxistas. "É
nosso dever como agentes
públicos promover o acesso aos
direitos básicos. Com os moto-

taxistas e outros trabalhadores
não é e nem deve ser diferente.
Estamos nos empenhando para
que todos possam ser assistidos
nesse período difícil que
estamos enfrentando", observou
Leonara.
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LIVRAMENTO: CIDADÃOS JÁ PODEM ENVIAR SUGESTÕES
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA)

A Prefeitura de Livramento
de Nossa Senhora está em fase
de elaboração do Plano Pluria-
nual (PPA), que é o planeja-
mento estratégico da gestão
pública. Os interessados em
colaborar na formulação e
estabelecimentos dos progra-
mas e ações governamentais
têm até o dia 10/08 para
contribuir com sugestões que
poderão compor os projetos
do PPA para o quadriênio
2022/2025. As sugestões
devem ser oferecidas pelo
questionário disponível no
portal da Prefeitura - livramen-
todenossasenhora.ba.gov.br

O Plano Plurianual (PPA)
estabelece as metas e diretrizes
do governo para o período de

As sugestões devem ser oferecidas pelo questionário disponível no portal da Prefeitura -
livramentodenossasenhora.ba.gov.br. (Foto: Divulgação)

4 anos e dá suporte à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e a Lei Orçamentária Anual
(LOA), instrumentalizando o
processo de planejamento
governamental.

LIVRAMENTO: PM PRENDE
CIGANOS COM PISTOLA,
MUNIÇÕES E DROGAS

Na sexta-feira (16), poli-
ciais militares da 46ª CIPM
prenderam um cigano num bar,
no bairro Pirração, em Livra-
mento de Nossa Senhora.
Segundo informações da 46ª
CIPM, os militares chegaram ao
bar após desdobramentos de
uma abordagem policial. No
local, haviam 6 homens, dos
quais 5 eram ciganos.

Ainda conforme a 46ª
CIPM, um dos ciganos, que foi

No local, haviam 6 homens, dos quais 5 eram ciganos, sendo que
um estava armado com uma pistola, com 32 munições, e uma
faca, além de 5 porções de drogas. (Foto: 46ª CIPM)

preso em flagrante, estava
armado com uma pistola cal.
9mm, com 32 munições, e uma
faca, além de uma porção de
substancia análoga à maconha
e outras 4 porções de substân-
cia análoga à cocaína, material
esse que foi apreendido
juntamente com os smart-
phones deles. O grupo foi
conduzido e apresentado à
Polícia Civil , na sede da
Delegacia de Livramento.

LAPA: CODEVASF INAUGURA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DO PROJETO FORMOSO
O Governo Federal inau-

gurou nesta semana, por meio
da Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do Rio São
Francisco e Parnaíba (Code-
vasf), o Sistema de Abasteci-
mento de Água (SAA) do
Projeto Público de Irrigação
Formoso, localizado em Bom
Jesus da Lapa. A estrutura
abastecerá 2 agrovilas do
projeto e deverá atender 4 mil
pessoas. O sistema mobilizou
investimentos de R$ 5,3 mi-
lhões, originários de emenda
parlamentar ao Orçamento
Geral da União. O sistema tem
capacidade para assistir até 5,8
mil habitantes, em plano para
2038; de acordo com a taxa
de ocupação adotada pelo
projeto, serão atendidos 1.030
domicílios em 2021 e até
1.470 em 2038.

O Projeto Público de Irriga-
ção Formoso está localizado
no Médio São Francisco, no
Oeste do estado da Bahia, e é
o maior produtor individual
de banana do Brasil. Em 2020

o projeto produziu 184 mil
toneladas de itens agrícolas,
com destaque para banana,
melancia e tangerina, que
alcançaram valor bruto de
produção de R$ 271,8 milhões;
o projeto é responsável por
cerca de 24 mil empregos
diretos, indiretos e induzidos.

A Codevasf também oficia-
lizou a entrega do sistema
fotovoltaico da 2ª Superinten-
dência Regional da Compa-
nhia, em Bom Jesus da Lapa.
Com investimentos de R$ 450

mil, foram implantadas placas
fotovoltaicas sobre o prédio da
empresa e sobre seu estacio-
namento interno. A previsão
é de que a produção de ener-
gia do sistema supra as despe-
sas de energia elétrica da Su-
perintendência Regional e de
seus escritórios de apoio téc-
nico. A agenda de entregas
incluiu ainda as obras de pavi-
mentação de 1,7 mil metros
quadrados de ruas do muni-
cípio, com investimento de R$
114 mil originários de emenda.
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DE CACULÉ, ONG JARDIM DAS BORBOLETAS AJUDA
CRIANÇAS EM TODO BRASIL; SAIBA COMO AJUDAR
Em 2012, Aline Teixeira da

Silva soube de uma criança que
sofria com um sério problema
de pele, ela residia em uma
zona rural da terra natal de
Aline - Rio do Antônio (BA).
Nesse tempo, Aline já casada
e residindo em Caculé, muni-
cípio vizinho, buscou ir co-
nhecer a realidade dessa
criança e se sensibilizou
profundamente com a sua
situação. Natália estava com 2
anos de idade e havia muitas
feridas pelo corpo e sem
nenhuma estrutura para os
cuidados devidos.

Aline então se dedicou
intensamente a ajudar Natália.
Primeiramente buscou médicos
da cidade e da região até ser
diagnosticada a Epidermólise
Bolhosa. Então, Aline se
motivou em aparar a criança
por completo: cuidados com a
pele, alimentação, medicamen-
tos, orientação familiar, buscou
apoio governamental, do SUS,
pediu doações a empresas,
instituições públicas e privadas
e pessoas físicas. Movimentou
mídia social , lançando a
campanha "Tudo por Natália".
Um esforço satisfatório, que
transformou para melhor a vida
de Natália e da sua família.

Foi assim que Aline passou
a entender todas as dores e ne-
cessidades de uma pessoa com
Epidermólise Bolhosa e, com es-
sa bagagem, se sentiu apta e
preparada a ampliar seu campo
de atuação e de amor aos pró-
ximos. Resolveu então se dedi-
car a essa causa e lutar mais,
atendendo a outras borboletas
espalhadas pelo seu Estado. Em
2016 decidiu fundar a ONG

Segundo a OMS existem 19 casos para cada milhão de pessoas no mundo, aproximadamente 500 mil
pessoas. No Brasil são registrados 1.600 casos.

Jardim das Borboletas. Um belo
trabalho de muito amor, dedi-
cação e doação. Conheça,
divulgue e torne um parceiro,
acesse o site: jardimdasbor-
boletas.org e siga o Instagram:
jardimdasborboletas_.

CRIANÇAS BORBOLE-CRIANÇAS BORBOLE-CRIANÇAS BORBOLE-CRIANÇAS BORBOLE-CRIANÇAS BORBOLE-
TTTTTAS -AS -AS -AS -AS - São crianças que
nascem com Epidermólise
Bolhosa (EB), que é uma
doença genética, grave, não
contagiosa e incurável, causa-
da por um defeito genético
nas estruturas que unem as
duas camadas de pele, a derme
e epiderme, o que acarreta em
uma sensibilidade aguda na
pele e das membranas mu-
cosas. A falta de produção de
colágeno dos portadores da EB
faz com que qualquer pequeno
atrito ou trauma causem lesões
semelhantes a das queima-
duras. A principal característica
é o aparecimento de bolhas
nas áreas do corpo de maior
exposição. A doença se mani-
festa, na maioria das vezes, no
nascimento, com sintomas
variados e que costumam
piorar ao longo do tempo. A
doença causa também lesões
internas acometendo o trato
digestivo, da boca ao reto, além
de causar outras complicações,
como a atrofia de membros
(pés, mãos e braços); lesões em
olhos e na boca, com perda
dos dentes; câncer de pele,
alopecia, dentre outros. O
Ministério da Saúde catalogou
mais de 30 tipos da doença e
estima-se que a Epidermólise
Bolhosa acometa 500 mil
pessoas no mundo. Segundo
a Organização Mundial de
Saúde (OMS) existem 19 casos

para cada milhão de pessoas.
No Brasil são registrados
1.600 casos.

O JARDIM DO JARDIM DO JARDIM DO JARDIM DO JARDIM DAS BORAS BORAS BORAS BORAS BOR-----
BOLETBOLETBOLETBOLETBOLETAS -AS -AS -AS -AS - A doença requer
um tratamento custoso, difícil,
inacessível para muitos, po-
dendo chegar a R$ 50 mil
reais por mês. Além disso,
quando não ocorre precoce-
mente e de maneira adequada,
pode causar morte já nos
primeiros anos de vida. A
Organização Não Governa-
mental (ONG) Jardim das
Borboletas surgiu em 2017
com o intuito de assistir às
pessoas acometidas com Epi-
dermólise Bolhosa em suas
necessidades, proporcionando
lhes mais qualidade de vida.
O Jardim oferece amor, assis-
tência em saúde, acompanha-
mento multidisciplinar, orien-
tações, cuidados, encaminha-
mentos, apoio familiar, doações
diversas e tudo mais para que
o portador EB tenha os seus
sofrimentos amenizados e os
seus direitos garantidos.
Atualmente, 100 borboletas
fazem parte desse Jardim, que
existe e exerce um trabalho
grandioso totalmente por meio
de doações, sem apoio de
qualquer instituição pública.

O Jardim das Borboletas
tem sede em Caculé, no
sudoeste da Bahia, e atua em
20 Estados do país e também

no Distrito Federal. Ao todo,
100 crianças carentes porta-
doras da Epidermólise Bolhosa
são assistidas. Hoje, a ONG
conta com 22 colaboradores
diretos (funcionários) e milha-
res indiretos, "que são os
responsáveis pela concretiza-
ção e continuidade desse lindo
trabalho em prol das pessoas
borboletas". Nesses 4 anos, o
Jardim das Borboletas tem
100% dos seus custos arcados
unicamente por meio de
doações diversas, vindas de
todas as partes do mundo.
"Uma causa que felizmente
toca pessoas de bom coração,
que acreditam em um mundo
solidário e justo".

O tratamento requer medi-
camentos e suprimentos caros,
muitas vezes importados, como
curativos específicos. Cada
borboleta do Jardim gera um
custo entre R$ 2 mil e R$ 50
mil ao mês. Somando-se a isso,
a ONG ainda não tem sede
própria e precisa manter as
despesas administrativas, além
de gastos com equipamentos,
reformas adaptativas das
residências das borboletas,
viagens da equipe e dos
pacientes, investimentos nas
lojas de produção. Atualmente,
o Jardim das Borboletas totaliza
um gasto médio entre R$ 350
a R$ 500 mil por mês.

COMO VOCÊ PODECOMO VOCÊ PODECOMO VOCÊ PODECOMO VOCÊ PODECOMO VOCÊ PODE

AJUDAR -AJUDAR -AJUDAR -AJUDAR -AJUDAR - São diversas as for-
mas de se tornar um jardineiro
que vem contribuir para que o
nosso Jardim permaneça flori-
do e cheio de lindas e felizes
borboletinhas. Faça doação
avulsa; Seja um mantenedor
doando mensalmente o valor
que desejar; Seja um padrinho
e adote os custos de uma
criança; Participe do grupo do
WhatsApp só de padrinhos e
madrinhas; Adote um cofrinho
e coloque-o disponível no seu
comércio para que os clientes
depositem as moedas; Seja
doador do Imposto de Renda
e doe 3% do IR para a ONG;
Doe curativos de silicones,
medicamentos ou insumos
diversos; Compre, presenteie e
divulgue a nossa loja de
personalizados no site www.
ongjardimdasborboletas.com/
loja/ ou no instagram @pre-
sentesdojardim; Encomende
uniformes e fardamentos com
a Oficina de Confecção do
Jardim das Borboletas (Lucro
revertido para a ONG). Seja
voluntário e doe talento,
tempo e trabalho para a pres-
tação do serviço voluntário.
Não há necessidade de expe-
riências, basta ter a vontade e
o desejo de ajudar; Ajude na
divulgação a ONG e compar-
tilhe as nossas histórias em
mídias sociais, WhatsApp, boca
a boca.
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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 ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 025/2021 SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para futura
e eventual prestação de serviços no fornecimento de refeições destinadas aos profissionais de saúde em atendimento nos
PSF's das localidades de Caetano, Piabanha, Paris, Pedra e funcionários prestadores de serviços na sede e na cidade de Vitória
da Conquista - BA. Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/07/2021 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. 16/07/2021. Tobias Costa da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 027/2021 SRP - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, acondicionado em botijão de 13 kg, destinados a necessidade
das Secretarias e as Escolas municipais para o preparo da merenda escolar. Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2021 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/08/2021 às 08:30h no site www.comprasnet.gov.br.O Edital
e seus anexos estão disponíveis aos interessados nowww.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. 23/07/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 003/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 02/08/2021, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Empresa para prestar
serviços de Engenharia na Reforma do Centro de Saúde Mosenhor Valdemar, de acordo com as especificações constantes do
Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. 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.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 004/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 05/08/2021, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar
serviços de Engenharia na Ampliação do Centro de Saúde Mosenhor Valdemar, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. 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.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 005/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 06/08/2021, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar
serviços de Engenharia na Construção do Centro de Fisioterapia e Hidroterapia no Município, de acordo com as especificações
constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021. MODALIDADE:
Pregão Presencial Nº 009/2021. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Máquinas
Pesadas (Retro Escavadeira, Motoniveladora), Veículo (caminhão basculante), para prestação de Serviço de manutenção das
vias públicas e estradas vicinais do Município de Ituaçu, com combustível a ser custeado pelo contratado, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Administração, para atender as Secretarias Municipais. NOTIFICANTE: MUNICIPIO DE ITUAÇU,
Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 14.106.280/0001-21, com sede na Praça
Gilberto Gil, s/n - Centro - Ituaçu/Bahia, doravante denominado CONTRATANTE. NOTIFICADA: STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ/MF sob nº. 31.559.920/0001-78, na pessoa de seu representante legal. O Município de Ituaçu,
através da Equipe do Pregão, torna público que em conformidade com o art. 24, XI, da Lei n.º 8.666/93, CONVOCA o licitante
remanescente, na ordem de classificação, STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, classificada em 3º
lugar no certame, para a assinatura do contrato. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e
Licitações. Caso não aceite, será convocado o quarto classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela
revogação da licitação. Prazo: 02 (dois) dias úteis. Ituaçu, 16 de Julho de 2021. ALEOMAR GOMES BRITO - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, objetivando a aquisição de peças
e prestação de serviços para manutenção, reparos e instalações elétricas dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal
de Brumado. 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 29 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, 19 de julho de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor por lote, objetivando a aquisição de suprimentos
de Informática e de impressão para manutenção dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades
e especificações encontram-se descritas no anexo I 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 12:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 30 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, 20 de julho de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021 - Processo de Administrativo
n.º 059/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto:PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS ÁREAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA, PINTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MORTUAGBA-BA. Prefeitura
Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 03 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sua sede
administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços
em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia.
Mortugaba-Ba. 20 de julho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS026/2021 - Processo de Administrativo n.º
060/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS A SEREM USADOS NO
AUDITÓRIO MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público
que no dia 06 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro,
Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado.
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo
telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 23 de julho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA
- PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes, filtros e fluídos, incluindo os serviços de troca, destinados
a atender as necessidades e demandas dos veículos e máquinas a serviço da administração municipal, conforme edital e
anexos. Data: 30/07/2021. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou
Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02
-1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta das 07:00 às 13:00h, site
www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 20 de Julho de 2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

CAMPANHA DA 4ª CIPM ESTÁ
ARRECADANDO ALIMENTOS

PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS

No dia 19, a 4ª Companhia
Independente da Polícia Militar (CIPM)
lançou a Campanha Força Solidária,
visando à arrecadação de alimentos
não perecíveis que serão doados a
famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade social. A Companhia
orienta ao doador, que devido à
pandemia de Covid-19, "higienize as
embalagens dos alimentos não pere-
cíveis e, no momento da entrega, esteja
usando a máscara". As doações
poderão ser entregues na sede da 4ª

CIPM, na sede dos Departamentos de
Polícia Militar (DPM), das 8h às 17h.
Aqueles que não puderem ir até algum
DPM, o doador pode contatar os PMs
pelos números abaixo, que uma viatura
buscará os alimentos. A campanha vai
até o dia 25 de agosto.

NÚMEROS E LOCAIS DENÚMEROS E LOCAIS DENÚMEROS E LOCAIS DENÚMEROS E LOCAIS DENÚMEROS E LOCAIS DE
ARRECADARRECADARRECADARRECADARRECADAÇÃAÇÃAÇÃAÇÃAÇÃO: O: O: O: O: Macaúbas - (77)
99974-4201; Oliveira dos Brejinhos
- (77) 99974-3905; Ibipitanga - (77)
99974-4225; Boquira - (77) 99974-
4367; Açude - (77) 99988-4501.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

GUAJERU: RUAS DEOLIO ALVES BITENCOURT E
RUA DA GAMELEIRA SERÃO PAVIMENTADAS

O prefeito de Guajeru,
Jilvan 'Galego' Teixeira, assinou
contrato de prestação de
serviço de engenharia para
pavimentação em paralele-
pípedo com drenagem su-
perficial de ruas da cidade. O
contrato foi firmado na manhã
dessa terça-feira (20) com a
empresa Junqueira e Gomes
Engenharia LTDA, conforme
Tomada de Preços n° 002/
2021. As ruas a serem pavi-
mentadas serão a Rua Deolino
Alves Bitencourt até o acesso
ao Cemitério Santa Rosa e a
Rua da Gameleira. O recurso
para a execução da obra é
oriunda de Emenda Parla-
mentar do Deputado Federal
Waldenor Pereira. O contrato foi firmado na manhã dessa terça-feira (20) com a empresa vencedora da Tomada de Preços n° 002/2021.

AO LADO DE DEPUTADOS E ALIADOS, PREFEITO DE
ITUAÇU ENTREGA 7 VEÍCULOS NOVOS AO MUNICÍPIO

No sábado (17), a Prefeitu-
ra de Ituaçu, Governo 'Terra
da Alegria', que tem a sua
frente o prefeito Phellipe Brito
e o vice-prefeito Luiz Pessoa,
realizou a entrega de 7
veículos, 0km, que vão renovar
a frota do município e auxiliar
nos serviços prestados à
população. Ao todo, foram
adquiridos 9 veículos, todos
com recursos próprios do
município.

Em seu pronunciamento, o
prefeito Phellipe Brito agrade-
ceu aos eleitores pelo voto de
confiança e pela oportunidade
de governar o município. O
prefeito agradeceu ainda aos
deputados Marquinho Viana

Ao todo, foram adquiridos 9 veículos, sendo 7 entregues no sábado (17). Todos foram adquiridos com recursos próprios do município.

e Paulo Magalhães pelo apoio
prestado e pela luta para trazer
mais recursos para serem
investidos em Ituaçu, bem

como agradeceu a todos os
membros de sua equipe pelo
apoio.

O ato de entrega contou

com a presença do ex-prefeito
Albercinho, dos deputados
Marquinho Viana e Paulo Ma-
galhães, dos secretários muni-

cipais, de diversos vereadores,
lideranças políticas e comuni-
tárias, além do prefeito Phellipe
Brito e do vice Luiz Pessoa.


