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CONTROLADO INCÊNDIO NA CHAPADA DIAMANTINA
Depois de 5 dias de com-

bate, o incêndio na região de
Lençóis, município localizado
na Chapada Diamantina, foi
controlado. Bombeiros milita-
res e brigadistas realizaram o
combate direto com apoio de
duas aeronaves modelo Air
Tractor. A força-tarefa ainda fez
a limpeza ao redor das áreas
atingidas para evitar novas quei-
madas, conseguindo debelar as
chamas que poderiam chegar às
residências se não fossem
contidas. O trabalho agora se
concentra no monitoramento
com os bombeiros percorrendo
toda a área atingida para
verificar possíveis novos focos
e reignições, que acontecem
quando reinicia o incêndio já
combatido e extinto, devido à
brasas e focos escondidos.

"Durante esse monito-
ramento aviões não são neces-
sários, e foram realocados para
outros municípios baianos
onde os trabalhos contra o
fogo continuam", explicou o
major Bombeiro Militar (BM),
Murilo Rocha, Comandante da
Base Chapada. Neste momento
as equipes fazem a varredura
de toda a área atingida.

Além das condições climá-
ticas, a ação humana é consi-
derada também a grande res-

Além das condições climáticas, a ação humana é considerada também a grande responsável pela
grande quantidade de incêndios florestais registrados. (Fotos: Divulgação)

ponsável pela grande quan-
tidade de incêndios florestais
registrados. Queimadas utili-
zadas para limpeza de terrenos
muitas vezes se tornam incon-
troláveis e o tempo seco
contribui para que o fogo se
espalhe por áreas muito vastas.

COCOCOCOCOMBMBMBMBMBAAAAATE ATE ATE ATE ATE AO FO FO FO FO FOGOOGOOGOOGOOGO
----- Diariamente, os bombeiros
saem por volta das 5h e, na
maioria das vezes, andam por

alguns quilômetros para iniciar
o trabalho de contenção das
chamas. "Os combates em
algumas localidades da Cha-
pada são difíceis por conta do
terreno ser muito íngreme e
com fissuras no chão, o que
torna o acesso bem mais difícil
e perigoso, exigindo ainda
mais esforço físico e cautela
dos bombeiros militares e
brigadistas voluntários", res-

saltou o major BM Murilo.
Pás, foices, mochilas costais,

abafadores e sopradores são
alguns dos equipamentos
utilizados para a extinção das
chamas. Os militares e briga-
distas também percorrem todas
as áreas atingidas e verificam
o surgimento de possíveis
novos focos. Pelo ar, e com a
orientação e coordenadas
enviadas pelos bombeiros

militares no terreno, os pilotos
das aeronaves também verifica-
vam possíveis focos e realiza-
vam o lançamento de água que
auxilia no resfriamento para
que o pessoal no terreno possa
agir. O monitoramento da área
dura em torno de 72 horas, a
depender das condições
climáticas, do tipo de terreno
e de outros fatores que in-
fluenciam o comportamento
dos incêndios florestais.

OESOESOESOESOESTE - TE - TE - TE - TE - O combate ao
fogo permanece ininterrupto
em vários municípios do oeste
da Bahia, uma das regiões
mais afetadas. Em Barreiras,
alguns pontos de reignição
foram identificados e logo
apagados. Também Em Luís
Eduardo Magalhães os traba-
lhos não param. Acessos foram
abertos ao redor de grandes
áreas em chamas para evitar
que o fogo se espalhasse para
regiões habitadas. Aeronaves
Air Tractor auxiliam as equipes
em terra.

UIBAÍ - UIBAÍ - UIBAÍ - UIBAÍ - UIBAÍ - Na região de
Irecê, as equipes do Governo
do Estado conseguiram extin-
guir praticamente todos os
focos de fogo, porém o moni-
toramento está mantido à
procura por novos focos para
evitar reignições.

PARAMIRIM: MAIS DE 40 MIL MUDAS DE PALMA
FORAM DISTRIBUÍDAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Em 2017, a Prefeitura de
Paramirim promoveu o plantio
de um grande canteiro de
palmas resistentes à cochonilha
no Parque de Exposições para
distribuir suas mudas aos
agricultores familiares do
Município. Neste ano, já foram
distribuídas mais de 40 mil
mudas a 36 produtores.

Segundo o Governo Mu-
nicipal, "o projeto tem como
objetivo contribuir de forma
inestimável com a segurança
alimentar dos rebanhos, espe-
cialmente nos períodos em que

a seca castiga mais nossos
produtores". A escolha pela
palma se deve as suas caracte-
rísticas, já que a planta "é

resistente à seca, armazena uma
grande quantidade de água e
tem uma grande digestibilidade,
além de ser uma boa fonte de

nutrientes. No sertão, a palma
forrageira é uma excelente
opção para a alimentação dos
animais na época da seca",

explicou a Prefeitura, em nota.
Entre os tipos de palma cul-
tivadas e distribuídas estão a
orelha de elefante, mão de moça
e sempre verde.

Durante a distribuição, ini-
cialmente, 15 pequenos produ-
tores receberam mil mudas cada.
Contudo, nesse período a pro-
cura aumentou e a Secretaria
Municipal de Agricultura dimi-
nuiu a quantidade distribuída
por pessoa para 700 unidades,
possibilitando a ampliação de
contemplados, chegando a mais
36 produtores.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O ser humano deseja paz. No fundo de nossas buscas
queremos paz e tranquilidade. Podemos ter mais trabalho,
mais dinheiro, mais sucesso, mas tudo isso tem que estar
acompanhado com preenchimento da alma. A alma precisa
da minha atenção.

A paz pessoal também precisa estar acompanhada com
a paz social. Ninguém vive somente para si mesmo. Somos
seres de relação. O relacionamento com os outros nos
constrói e, ali, juntos, encontramos sentido pra vida e vamos
melhorando a sociedade. A espiritualidade sempre tem a
perspectiva da transformação pessoal e social.

Se o relacionamento com os outros é fundamental, então
precisamos construir o relacionamento através do respeito,
do diálogo, do debate de ideias, da acolhida da diferença,
mantendo uma perspectiva sempre aberta de aprendizagem
e de evolução mútua.

A paz verdadeira é a paz do respeito, da tolerância, da
fraternidade, do amor pelo ser humano e pela vida,
independente de religião, de partido, de opções pessoais,
ou de qualquer outra diferença.

Todos querem paz, mas a paz se faz junto. Cada um
com sua busca pessoal, que conecta com o transcendente,
com Deus, mas sintoniza profundamente com todos os
outros seres humanos, no respeito mútuo, na mútua ajuda
e no desejo de evolução para o melhor.

Encontre a sua paz interior. Ela refletirá na paz social!

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

PAZ PESSOAL
 E PAZ SOCIAL

PREFEITO SILVAN BALEEIRO E RUI
COSTA CONVERSARAM SOBRE

INVESTIMENTOS PARA CONDEÚBA
Na quarta-feira (22), o

prefeito de Condeúba, Silvan
Baleeiro, e o governador Rui
Costa se encontraram para dis-
cutir sobre investimentos na área
de infraestrutura do município.
Entre os pontos destacados pelo
prefeito Baleeiro estão: a
pavimentação no entorno e
uma nova praça pública em
frente ao Hospital; um novo e
equipado complexo esportivo
no Colégio Estadual de Con-
deúba; a pavimentação da BA-
617, que liga Condeúba a
Caculé; além de recursos hídri-
cos para o distrito do Alegre.

GUAJERU: REALIZADA AUDIÊNCIA
PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2022

A Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA, define como serão os gastos do Município
no próximo ano. (Foto: Divulgação / Instagram @governodeguajeru2124)

No dia 23, na Câmara de
Vereadores de Guajeru, acon-
teceu a Audiência Pública para
elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual - LOA 2022. Essa

lei define como serão os gastos
do Município no próximo ano.
A audiência foi conduzida
pelo Secretário Municipal de
Administração, José Carlos

Rodrigues Oliveira, e contou
com a participação de represen-
tantes de vários órgãos da
sociedade civil e represen-
tantes da equipe de governo.
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GUANAMBI: RUI ENTREGOU REQUALIFICAÇÃO DA
BA-612 E AUTORIZOU R$ 35 MI EM INVESTIMENTOS

TÁTÁTÁTÁTÁCIO SANTCIO SANTCIO SANTCIO SANTCIO SANTOSOSOSOSOS

O governador Rui Costa
(PT) visitou a cidade de
Guanambi, na segunda-feira
(20), para entregar o trecho
de 10,2km recuperados da
rodovia BA-612, no entron-
camento com a BR-030 e o
acesso ao distrito de Mutans.
Durante o evento, Rui anun-
ciou mais R$ 35 milhões em
novos investimentos para a
região, com a assinatura de
ordens de serviço para obras
de implantação de uma nova
maternidade no Hospital
Regional de Guanambi (HRG)
e de um Centro de Parto
Natural (CPN), além da ampli-
ação do Centro Estadual de
Educação Profissional em
Saúde e Gestão (CEEP) e
outras ações nas áreas de
infraestrutura, abastecimento
de água e agricultura familiar.

"São muitos investimentos
anunciados ou iniciados aqui
em Guanambi. Teremos a
maternidade junto com o
hospital regional e a unidade
de parto natural para dar
melhores condições não
apenas para a população de
Guanambi, mas para a região
inteira. Além disso, estamos
aplicando quase R$ 20 milhões
nas escolas. Investimentos em
abastecimento de água em
diversas localidades e em
infraestrutura, como a estrada
de Mutans. Assim como,
aplicação de recursos em
convênios para agricultura
familiar e regularização fun-
diária, em parceria com os
consórcios, para acelerar o
desenvolvimento dessa re-
gião", destacou Rui.

O trecho recuperado da
BA-612 beneficia também os
municípios de Caetité e Matina.

Entre os investimentos, estão a nova maternidade e um Centro de Parto Natural no HRG, além da
ampliação do CEEP. (Fotos: Divulgação)

O secretário de Infraestrutura
do Estado, Marcus Cavalcanti,
explicou que a obra representa
"um investimento de R$ 10
milhões. Mutans era o último
distrito que faltava para requa-
lificarmos dessa rodovia". Rui
ainda autorizou a Secretaria de
Infraestrutura (Seinfra) a con-
tratar o Consórcio Alto Sertão
para pavimentação de diversos
acessos nos municípios de
Ibiassucê e Iuiu, com um
investimento de R$ 1,3 milhão.

SAÚDE -SAÚDE -SAÚDE -SAÚDE -SAÚDE - Os anúncios
feitos pelo governador para o
fortalecimento da rede mater-
no-infantil englobam as obras
de reforma e ampliação do
hospital regional para implan-
tação de uma nova mater-
nidade e a construção de um
Centro de Parto Natural. A
estimativa é investir mais de R$
9,5 milhões entre obras e
equipamentos. O centro de
parto natural promoverá um
serviço voltado para as neces-
sidades e segurança da ges-
tante e do bebê, incentivando a
integração familiar em volta do
nascimento, bem como a ama-
mentação e o vínculo de afeto
entre mãe, pai e bebê. Após as
intervenções, o HGR totalizará
150 leitos, sendo 45 leitos
entre UTI adulto, neonatal e
cuidados intermediários.

"Teremos uma nova mater-
nidade com 33 leitos, sendo
13 de gestação de alto risco,
e 10 leitos de UTI neonatal.
Para além disso, teremos o
centro de parto natural intra-
hospitalar , que fica mais
próximo da paciente quando
ela precisa de uma intervenção
cirúrgica. Esse CPN constará de
cinco leitos PPP (pré-parto, parto
e puerpério). Então, é toda
uma estrutura voltada para a
gestante de risco habitual ou

de alto risco na macrorregião,
que é composta por 21 muni-
cípios e 480 mil habitantes",
informou a secretária da Saúde
do Estado (Sesab) em exer-
cício, Tereza Paim.

EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO - Com um
investimento de R$ 16,7
milhões, o novo CEEP terá dois
pavimentos para abrigar 24
salas de aula, auditório refei-
tório, piscina semiolímpica,
vestiários, revitalização da
quadra poliesportiva com
implantação de cobertura,
campo de futebol society com
grama sintética e arquiban-
cada. Rui também autorizou a
modernização do Colégio
Modelo Luís Eduardo Maga-
lhães, com a implantação de
um campo de futebol society
com grama sintética, revita-
lização da quadra polies-
portiva com implantação de
cobertura, vestiários e área de
convivência. O investimento
será de R$ 2,1 milhões.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURA FTURA FTURA FTURA FTURA FAMI-AMI-AMI-AMI-AMI-
LIAR - LIAR - LIAR - LIAR - LIAR - A Secretaria de Desen-
volvimento Rural (SDR) foi
autorizada a firmar convênios

com o Consórcio Alto Sertão
para regularização fundiária e
ambiental, aquisição de insu-
mos e equipamentos produti-
vos, agroindustrialização e
aliança comercial, com o
objetivo de gerar de renda
para as famílias atendidas e
promover a dinamização da
economia dos municípios.
Com o investimento de R$ 3
milhões, por meio do Programa
Parceria Mais Forte: Juntos para
alimentar a Bahia, serão
beneficiados 1.380 pequenos
agricultores de 16 municípios
baianos. A SDR também foi
autorizada a firmar mais dois
convênios com o consórcio,
totalizando R$ 590 mil em
recursos. Um deles para cons-
trução da unidade regional de
classificação de ovos no muni-
cípio de Caculé. O outro para
contratação de serviços de lim-
peza e requalificação de agua-
das em comunidades rurais nos
municípios de Candiba, Ma-
lhada, Ibiassucê, Rio do An-
tônio, Guanambi e Igaporã.

ABABABABABASASASASASTECIMENTTECIMENTTECIMENTTECIMENTTECIMENTO DEO DEO DEO DEO DE
ÁGUA -ÁGUA -ÁGUA -ÁGUA -ÁGUA - Ainda em Guanambi,

o governador assinou ordem
de serviço para a implantação
de um Sistema de Abastecimen-
to de Água para a localidade
de Ventura, no distrito de Mu-
tans, e autorizou a Embasa a
licitar a elaboração do projeto
visando à implantação de um
Sistema de Abastecimento de
Água nas localidades de Sacotó,
Jurema dos Bezerros, Tanque
Caldeirão, Batateira, Velha Rita,
Fazenda Morro do Carro, Lagoa
do Avó, Queimadas, Pajeuzinho,
Paus Pretos e Gameleira, no dis-
trito de Morrinhos. Somados, os
dois sistemas representam mais
de R$ 2,2 mi em investimento.

OUTRAS AÇÕES -OUTRAS AÇÕES -OUTRAS AÇÕES -OUTRAS AÇÕES -OUTRAS AÇÕES - Nos
últimos 5 anos, o Governo do
Estado investiu mais de R$ 60
milhões em obras e ações no
município de Guanambi, como
a policlínica regional de saúde;
o Centro Integrado de Comuni-
cação (Cicom); o Núcleo Regio-
nal de Saúde do Sudoeste; uma
ambulância tipo A; um veículo
para serviços da Adab; e a 1ª
etapa do Centro de Bioimagem.
Os investimentos ainda incluí-
ram a entrega de 1.125 cadas-
tros ambientais rurais; a amplia-
ção do Sistema de Esgotamento
Sanitário e ligações domiciliares
no povoado Casa de Dona De-
dé; uma Unidade Básica de Saú-
de (UBS) no bairro Lagoinha
Vasconcelos; a ampliação do
HRG; quatro viaturas para a Po-
lícia Militar; um posto SAC; além
da segunda etapa do Sistema
Adutor da Região de Guanambi
Adutora do Algodão.
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3 MUNICÍPIOS CONCENTRAM 51%
DA PRODUÇÃO MINERAL BAIANA

COMERCIALIZADA EM AGOSTO
Os municípios de Caetité

(18%), Jacobina (17%) e Itagibá
(16%) responderam por 51%
da Produção Mineral Baiana
Comercializada em Agosto. A
variação em relação ao mesmo
mês de 2020 foi de 58%,
saindo de R$ 566 milhões
para R$ 895 milhões, as
informações constam no Su-
mário Mineral de setembro, da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (SDE). De acordo
com a Agência Nacional de
Mineração (ANM), vinculada
ao Ministério de Minas e
Energia, somente no mês de
agosto 74 alvarás de pesquisa
foram protocolados na insti-
tuição, assim como 152 reque-
rimentos de pesquisa.

Além desses três, os muni-
cípios de Jaguarari, Sento Sé,
Piatã, Barrocas, Andorinha,
Juazeiro e Brumado também se
destacam. Atualmente gerando
13.467 empregos diretos no
estado, o setor de mineração

está em franca expansão mesmo
com a crise econômica, só para
se ter uma ideia, a Compensa-
ção Financeira pela Exploração
Mineral (CFEM), ainda em
agosto, já registrou uma arre-
cadação de R$ 91,6 milhões na
Bahia. O número ultrapassa o
valor de R$ 57 milhões, re-
presentando um crescimento de
60% em relação ao mesmo
período de 2020.

O resultado coloca a Bahia
em 3º lugar no ranking
nacional de arrecadação de
CFEM, atrás apenas de Pará e

Minas Gerais. A expectativa é
que, já em setembro, o valor
ultrapasse os R$ 94 milhões
arrecadados durante todo o
ano de 2020. Os dados são
da ANM.

"Atualmente temos o ferro,
o ouro e o níquel como os
principais bens minerais pro-
duzidos na Bahia, e junto a
outros completam uma grande
variedade que nos anima num
crescimento contínuo e sus-
tentável do setor", avalia o
secretário de desenvolvimento
econômico, Nelson Leal.

RHI MAGNESITA BATE RECORDE NO USO DE
RECICLÁVEIS PARA A PRODUÇÃO DE REFRATÁRIOS
Os investimentos da RHI

Magnesita na economia circu-
lar, que preconiza menor de-
pendência de recursos natu-
rais virgens e ampliação do
uso de insumos recicláveis e
renováveis, trouxeram números
recordes ao programa de
captação de resíduos refratá-
rios desenvolvido pela empre-
sa. Houve crescimento de 60%
no volume de material captado
no 1º semestre de 2021, na
comparação com igual período
de 2020, um salto de 10,8
mil para 16,2 mil toneladas.

A RHI Magnesita, maior
produtora de refratários do
mundo, trabalha com a pre-
visão de fechar 2021 com 50
mil toneladas de resíduos
refratários captados, melhor
marca já registrada pela com-
panhia. A importância desses
dados pode ser traduzida da
seguinte forma: quanto maior
for o volume de materiais
reaproveitados na produção,
menor será a quantidade de
matéria-prima extraída da
natureza, o que reduz os
impactos da operação.

A empresa mantém no
Brasil uma planta própria
dedicada à reciclagem de
resíduos refratários provenien-
tes de outras indústrias, como
a de aço e de cimento. Os
materiais captados retornam ao
processo produtivo depois de
passarem por etapas de sele-
ção, limpeza e britagem. Eles
são então destinados à linha
de produção e reutilizados
como matéria-prima na fabri-
cação de novos refratários. O
resultado recorde é fruto da
atuação da RHI Magnesita
pautada pela responsabilidade
socioambiental e pela efi-
ciência produtiva. Desde 2019,
a empresa investiu cerca de R$
5 milhões em novas tecno-
logias, processos e na expan-
são de capacidade da sua
planta em Minas Gerais para
o recebimento e processa-
mento dos resíduos recicláveis.
Importante ressaltar que a
companhia atua em conjunto
com os clientes para dar a
melhor destinação aos resí-
duos produzidos em suas
respectivas operações.

A RHI Magnesita também
atua internamente para dar
soluções aos resíduos gerados

nas operações próprias, caso da
recuperação dos tijolos refratá-
rios dos fornos de Brumado,
município localizado no su-
doeste da Bahia, de resíduos
da planta no Chile e da recu-
peração de coprodutos e resí-
duos da unidade de Ponte Alta.

De acordo com estudos
realizados pela RHI Magnesita,
o Brasil produz cerca de 107
mil toneladas de resíduos
refratários anualmente. Desse
total, 89 mil toneladas são
provenientes da indústria do
aço, sendo que Minas Gerais
é líder na geração desses
resíduos, representando 70%
do volume na Região Sudeste.
"Temos ainda um grande
potencial para expandir e
aperfeiçoar nossas estratégias
de reciclagem e geração de
resíduos. Com as parcerias
firmadas, a tendência é alcan-
çarmos níveis cada vez me-
lhores neste processo, alcan-
çando e aumentando nossas
metas neste sentido", destaca
Francisco Carrara, vice-presi-
dente sênior de operações da
RHI Magnesita nas Américas.

INDICADORES AM-INDICADORES AM-INDICADORES AM-INDICADORES AM-INDICADORES AM-
BIENTBIENTBIENTBIENTBIENTAIS - AIS - AIS - AIS - AIS - Os esforços
empreendidos pela RHI Mag-
nesita levaram a empresa a
alcançar uma Taxa de Reci-
clagem (RR) de 9,1% em junho,
melhor índice já registrado. A
meta a ser alcançada até o final
de 2021 é 10%. O indicador
é calculado a partir da pro-
porção do consumo de insu-
mos reciclados e de matéria-
prima natural. O foco em um
processo produtivo mais sus-
tentável permite ainda diminuir
o impacto de emissão de gases
no meio ambiente. Com a
reutilização dos materiais, a
empresa evita novas extrações

e queimas de minérios, dimi-
nuindo a emissão de CO2 na
atmosfera. Até o momento, 19
mil toneladas do gás deixaram
de ser lançadas. A título de
referência, o volume de CO2
economizado pela RHI Mag-
nesita equivale à emissão de
gases de efeito estufa oriunda
da circulação de 3.749 veí-

culos leves durante um ano ou
ao consumo anual de energia
elétrica de 3.131 residências,
algo como uma cidade de
10.000 habitantes.

METMETMETMETMETAS DE SUSAS DE SUSAS DE SUSAS DE SUSAS DE SUSTENTTENTTENTTENTTENTAAAAA-----
BILIDADE - BILIDADE - BILIDADE - BILIDADE - BILIDADE - Segundo Fran-
cisco Carrara, a ampliação do
processo de reciclagem é
estratégica para a empresa e

se alinha à meta global estabe-
lecida para os próximos anos.
"Temos o objetivo de atingir,
até 2025, o percentual mun-
dial de 10% de reciclados en-
tre os produtos refratários
gerados pela empresa em suas
operações. Investimentos e
parcerias são importantes para
cumprirmos esse objetivo",
ressalta Carrara.

ECONOMIA CIRCU-ECONOMIA CIRCU-ECONOMIA CIRCU-ECONOMIA CIRCU-ECONOMIA CIRCU-
LAR - LAR - LAR - LAR - LAR - A economia circular se
consolida cada vez mais entre
as indústrias brasileiras. De
acordo com dados de 2019
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), 76,5% das
indústrias desenvolvem em
suas operações alguma prática
de economia circular, amplian-
do a vida útil de produtos e
materiais a partir da otimização
dos recursos naturais, valen-
do-se de iniciativas de reuso,
reciclagem e logística reversa.
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SESSÕES DA CÂMARA DE ITUAÇU ESTÃO SENDO
TRANSMITIDAS AO VIVO PELO FACEBOOK E YOUTUBE

Desde que assumiu a pre-
sidência da Câmara Municipal
de Ituaçu, em janeiro deste
ano, o Vereador José César
Wanderley Brito, o popular Cé-
sar do Povo, iniciou um pro-
cesso de modernização no
legislativo municipal. Além de
investir na melhoria da estru-
tura física, com a reforma e cli-
matização do plenário, aqui-
sição de novas cadeiras para
os vereadores, aquisição do
sistema de sonorização, entre
outras melhorias, o Presidente
atendeu também um antigo
anseio dos vereadores e
passou a transmitir as sessões
ao vivo através das redes
sociais Facebook e Youtube.

A primeira sessão transmi-
tida ao vivo foi a sessão solene
de reabertura dos trabalhos
legislativos, realizada no dia 06
de agosto de 2021. Desde
então, todas as sessões estão
sendo transmitidas ao vivo e
tem sido muito grande a reper-
cussão e a audiência. A cada
sessão cresce o número de
internautas que acessam as
redes sociais para acompanhar
os trabalhos. Como em toda
novidade, os vereadores ainda
estão se acostumando com a
maior visibilidade dos tra-
balhos e, em alguns mo-
mentos, os debates foram mais
acalorados, sendo preciso a
intervenção do presidente para
acalmar os ânimos.

"Fui criticado após uma
sessão conturbada, mas graças
a Deus desde então as sessões
têm sido ordeiras. Acredito que
o cidadão de Ituaçu quer ver
o debate de projetos, as
solicitações, os questionamen-
tos para que a administração
pública seja feita para bene-
ficiar a todos e não somente
uma parte da sociedade. Esse
debate de ideias visa corrigir
os erros da administração
municipal. Não estou preo-
cupado se o líder de situação
discorda do líder da oposição,
porque é um direito de todo
vereador discordar, mas é
preciso que o debate seja de
ideias, com respeito", destacou
César do Povo.

Para o Presidente, a trans-
missão ao vivo das sessões tem
como objetivo principal dar
mais transparência e visibili-
dade aos trabalhos legislativos,

garantindo que os cidadãos
do município saibam exata-
mente o que está sendo
discutido no plenário Câmara
de Vereadores, os projetos de
lei que estão tramitando, o que
cada vereador tem reivin-
dicado em benefício para sua
comunidade. "Tenho procu-
rado dar o máximo de trans-
parência aos trabalhos legis-
lativos. Estou transmitindo a
sessão ao vivo por entender
que é importante levar todas
as informações ao conhe-
cimento do público. Fui eleito
pelo voto de pessoas que
acreditaram em mim para fazer
um trabalho político, não fui
eleito para fazer politicagem,
dei sorte de ter sido eleito
presidente e vou conduzir os
trabalhos com harmonia",
destacou César do Povo.

As sessões da Câmara de
Ituaçu acontecem todas as

sextas-feiras, a partir das 09h
e podem ser acessadas ao vivo
pelo Facebook (www.face-
book.com/Camaradeverea-
doresdeItuacu) ou pelo canal
do Youtube (Câmara Municipal
de Vereadores de Ituaçu).

"Tenho procurado dar o
máximo de transparência
aos trabalhos legislativos.

Estou transmitindo a
sessão ao vivo por

entender que é importante
levar todas as informações

ao conhecimento do
público. Fui eleito pelo

voto de pessoas que
acreditaram em mim para
fazer um trabalho político,

não fui eleito para fazer
politicagem, dei sorte de

ter sido eleito presidente e
vou conduzir os trabalhos
com harmonia", destacou

César do Povo.
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GOVERNO DA BAHIA DESTINA R$ 145 MILHÕES PARA
CONSTRUIR E.T.I. EM CACULÉ E OUTROS 11 MUNICÍPIOS

O Governo da Bahia desti-
nou R$ 145.084.569,61 para
construção, modernização e
construções de escolas em
Tempo Integral, em vários
municípios baianos. O resul-
tado das licitações para as
obras foi publicado no Diário
Oficial do Estado (DOE), nessa
sexta-feira (24). Ao todo, mais
de R$ 2 bilhões estão sendo
investidos na ampla requali-
ficação da rede física das
escolas estaduais e na cons-
trução de novas escolas e dos
Complexos Poliesportivos
Educacionais.

Desse montante, R$ 64.
431.428,35 milhões são para
a contratação de empresa
especializada para a construção
de três unidades escolares em
tempo integral, localizadas nos

municípios de Barra, Caculé e
Lapão. Outros R$ 59.787.
205,91 milhões se destinam
à execução de obras de
construção e ampliação de
quatro unidades escolares em
tempo integral, localizadas nos
municípios de Amargosa,
Aratuípe e Jiquiriçá. E mais R$
20.865.935,35 milhões são
para obras de ampliação, com
modernização da infraes-
trutura de unidades escolares,
localizadas nos municípios de
Gandu, Ibirataia, Ipiaú, Ituberá,
Presidente Tancredo Neves, e
para a construção de uma
nova unidade escolar no
município de Nilo Peçanha.

As escolas já existentes
passarão por reformas e
modernização e as novas
unidades serão construídas

com quadra poliesportiva
coberta, campo society, au-
ditório, refeitório, biblioteca e
laboratórios, entre outros
equipamentos para fortalecer a

aprendizagem. A requalificação
da rede também envolve a
implantação dos Complexos
Poliesportivos Educacionais,
compostos por uma série de

equipamentos como quadras
poliesportivas cobertas, aca-
demia de ginástica, quadra de
vôlei de areia, pista de atletismo
e piscina.

GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO AUTORIZA A
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO COLÉGIO JOSEFINA

O prefeito Nilo Coelho
autorizou a elaboração do
projeto executivo para a
construção da Praça Otelino
Ferreira Costa, onde está
localizado o Colégio Josefina
Teixeira de Azevedo, no bairro
Brasília. A determinação do
prefeito é de que o projeto seja
elaborado imediatamente e tão
logo sejam vencidas as etapas
burocráticas, a obra seja
executada. O despacho autori-
zando o início do projeto foi
dado na quarta-feira (22),
pelo prefeito Nilo, que estava
acompanhado do vereador
Edileno Oliveira, o autor da
indicação da obra. A nova
praça contará com arborização
paisagística e implantação de
equipamentos de musculação
e ginástica.

O despacho autorizando o início do projeto foi dado nessa quarta (22), pelo prefeito Nilo, que estava acompanhado do vereador Edileno
Oliveira, o autor da indicação. (Foto: Divulgação)
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CACULÉ: PREFEITO PEDRO DIAS ASSINA ADITIVO COM
EMBASA PARA INVESTIMENTO DE R$ 44,95 MI EM OBRAS

O prefeito de Caculé, Pedro
Dias (PSB), assinou, junto à
Embasa, um contrato aditivo
antecipando investimentos que
estavam previstos para serem
realizados ao longo dos
próximos 30 anos, além de um
investimento extra de R$ 5,7
milhões, que serão destinados
à universalização do serviço de
abastecimento de água no
Município. O intermédio da
ação de antecipação do con-
trato foi realizado pelo De-
putado Federal Waldenor
Pereira (PT), que participou das
negociações, garantindo o
montante do investimento.

De imediato, a Embasa
firmou o compromisso de
construir uma nova adutora a

O intermédio da ação realizado pelo Deputado Federal Waldenor Pereira (PT), que participou das
negociações, garantindo o montante do investimento. (Foto: Josivan Vieira / PMC)

partir da Barragem do Truvisco
para atendimento exclusivo do
município de Caculé. Outro
compromisso é de ampliar a
estação de tratamento de água
e realizar melhorias das redes
de distribuição para os bairros
Senhor do Bonfim e Jureminha,
além do atendimento de várias
comunidades rurais, como
Tapagem, Pintadas, Amargoso,
Passagem do Rio, Barreiro de
Cima, Escola Agrícola, Espi-
nho, Cambambosa, dentre
outras, com previsão de aten-
dimento até 2024. Por fim, o
aditivo prevê o investimento de
mais de R$ 39 milhões para a
cobertura de 90% do esgo-
tamento sanitário da cidade
até 2033.

BRUMADO: SESAU
ENCERRA UTI COVID

Na quarta-feira (22), a Prefeitura de Brumado, através da
Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), encerrou as atividades
da UTI Covid, que era destinada ao tratamento exclusivo
das pessoas diagnosticadas com o novo Coronavírus (SARS-
COV-2). O anúncio foi realizado pelo titular da pasta, Cláudio
Feres, em suas redes sociais, que aproveitou para agradecer
a todos os profissionais envolvidos pelo enfrentamento à
pandemia em seu pior momento, março e abril deste ano. A
UTI Covid de Brumado foi implementada em abril e atendeu
mais de 470 pacientes de mais de 59 municípios da região
durante o período.

Segundo a Prefeitura de Brumado, até o dia 22/09, o
Município possuía 63 casos ativos para a Covid-19 e
nenhuma pessoa hospitalizada devido a essa doença. Desde
o início da pandemia, 9.832 casos foram confirmados,
ocorrendo 197 óbitos.

A UTI Covid foi implementada em Brumado em abril e atendeu
mais de 470 pacientes de Brumado e de mais 58 municípios da
região durante o período.

BRUMADO: VEREADORA VERIMAR
DEFENDE ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS
PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

A vereadora e presidente
da Câmara Municipal de
Brumado, Verimar do Sindicato,
propôs que à mesa diretora da
Casa encaminhasse ao pre-
feito Eduardo Vasconcelos e
às Secretarias Municipais de
Esporte, Cultura e Lazer e de
Infraestrutura o Requerimento
064/2021, solicitando a
instalação de equipamentos
adaptados nas praças publicas
voltadas a atender as crianças
que possuam algum tipo de
deficiência física.

Em vídeo publicado em
suas redes sociais, na terça-
feira (21), a parlamentar
destaca que a medida visa
incluir essas crianças no
convívio com as outras. "A
gente sabe que tem muitas
crianças que tem deficiência,
que às vezes os pais querem
levar na pracinha, mas ao
chegar lá não tem como eles
se divertirem juntamente com
as outras crianças. Então
esse projeto é um projeto
muito bom, né? A gente

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a parlamentar destaca
que a medida visa incluir essas crianças no convívio com as outras.
(Foto: Instagram @veradoraverimar)

gostaria muito que ele fosse
atendido pelo executivo e
também pelos secretários,
que eu tenho certeza que vai

ser de grande utilidade para
as famílias e as crianças que
tem problema com defi-
ciência."
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LIVRAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL FOI INAUGURADA

A Prefeitura de Livramento
de Nossa Senhora inaugurou
a nova Escola Municipal Barão

de São Timóteo, localizada no
distrito de São Timóteo, voltada
aos alunos do ensino funda-

GUAJERU: CONSELHEIROS TUTELARES E DO
CMDCA PASSAM POR FORMAÇÃO CONTINUADA

O Governo de Guajeru,
através da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social,
realizou nos dias 15 e 16, a
Formação Continuada para os
conselheiros e suplentes do
Conselho Tutelar, do Conse-
lho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA), além de membros
da rede socioassistencial do
município de Guajeru.

Segundo a pasta, a ativida-
de teve como objetivo capaci-
tar as equipes, bem como

fortalecer o trabalho em rede
dentro da Política de Assistên-
cia Social, principalmente, no
cuidado das crianças e ado-
lescentes. A Secretária da pasta,

Ronilda Oliveira, também
realizou a entrega de unifor-
mes para os conselheiros
tutelares titulares.

Além dos temas perti-

nentes à rotina dos encami-
nhamentos e articulação da
rede socioassistencial, a Niva
Assessoria, que é a empresa
responsável pela formação, foi

abordado o passo a passo e a
operacionalização do Sistema
de Informação para Criança e
Adolescente (SIPIA) para os
conselheiros tutelares.

mental (pré-escola a 8ª série).
A obra foi realizada com recur-
sos próprios do Município.

A estrutura da nova escola
obedece o padrão MEC, com
8 salas de aula amplas e
confortáveis, diretoria, secreta-
ria, coordenação, sala de
professores, almoxarifado, sala

de informática, laboratório, sala
do grêmio estudantil, biblio-
teca, cantina, despensa, depósi-
to de material de limpeza,
banheiros de alunos mascu-
lino e feminino com reserva-
dos para acessibilidade, ba-
nheiros masculino e feminino
de professores, banheiro de
apoio com sanitários e chu-
veiro e um pátio.

Além do prefeito Ricar-
dinho Ribeiro, a cerimônia de

inauguração contou com as
participações da vice-prefeita
Joanina Batista; dos deputados
federais José Rocha e Waldenor
Pereira e dos deputados
estaduais José Raimundo e
Marquinho Viana; dos verea-
dores Ronilton Batata, Huga
Nunes, Kinka e Zé Pinha; além
de ex-vereadores, lideranças
comunitárias, secretários e
servidores municipais e di-
versos populares.
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CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS VAI LEVAR
ÁGUA PARA 32 MIL HABITANTES DA REGIÃO DE CAETITÉ

Para avançar na gestão dos
sistemas de abastecimento de
água potável em comunidades
rurais baianas, o Governo do
Estado, por meio do projeto
Bahia Produtiva, implantou a
Central de Associações Co-
munitárias no município de
Caetité, para atender, inicial-
mente, a uma população
aproximada de 32 mil habi-
tantes. Ao todo, serão implan-
tados 63 sistemas de abaste-
cimento de água, cerca de 10
mil novas ligações domiciliares,
até dezembro de 2022, inse-
ridos em 22 municípios da
região, atendendo 198 co-
munidades.

A Central de Associações
é um modelo de gestão de
sistemas de água e saneamento
para atender moradores da
zona rural, referência na Bahia,
que já beneficia atualmente
73.417 mil habitantes nos 27
municípios da área de atuação
das centrais existentes em
Jacobina e Seabra. Uma estra-

Ao todo, serão implantados 63 sistemas de abastecimento de água até dezembro de 2022, inseridos
em 22 municípios da região, atendendo 198 comunidades. (Fotos: Divulgação)

tégia de gestão associativa, de
baixo custo e de manutenção
simplificada com coparti-
cipação das comunidades
locais, onde a manutenção
dos sistemas e o tratamento da

água são feitos pelos opera-
dores locais, escolhidos pelas
Associações Comunitárias, que
são treinados e orientados
pelas Centrais para a prestação
de serviços. O primeiro sistema

de abastecimento de água foi
inaugurado, sob a gestão da
Central de Caetité, na comu-
nidade de Pindorama, no
município de Iuiú, bene-
ficiando 958 famílias.

O Governo do Estado, por
meio do projeto Bahia Produ-
tiva, financia a implantação de
sistema de abastecimento e de
sanitários, enquanto a Central
de Associações Comunitárias
garante a gestão, operação e
manutenção. Para o coor-
denador do projeto Bahia
Produtiva, Fernando Cabral,
com o funcionamento da
Central de Caetité, o Bahia
Produtiva amplia a estratégia de
saneamento rural no estado
da Bahia. "Essa é uma estra-
tégia de sucesso e adequada
para o meio rural. Proporciona
água de qualidade com custo
acessível para a população
rural do nosso estado".

A presidente da Central de
Associações Comunitárias de
Caetité, Ana Bertunes, diz que
"acreditamos que a Central,
com a formação de uma equipe
comprometida, irá fortalecer as
associações da região e o
direito ao uso da água com
qualidade e em quantidade".

PREFEITO DE CACULÉ ENCAMINHA PROJETOS PARA
REPOR PERDAS SALARIAIS DOS PROFESSORES

Foram encaminhados para
apresentação pela Câmara de
Vereadores de Caculé os
Projetos de Lei nº 14 e 15/
2021, elaborados e assinados
pelo prefeito Pedro Dias, que
visam a valorização do Magis-
tério Público Municipal. Os PLs
estabelecem a Reposição de
Perdas Salariais (RPS) equiva-
lentes à inflação apurada para
o ano fiscal de 2020, con-
forme o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA). Os PLs também esta-
belecem a inserção das metas
relacionadas ao desenvolvi-
mento da carreira do magis-
tério no Plano Municipal de
Educação, que sofreu su-
pressão na lei de iniciativa do
executivo no ano de 2015.

Durante a sessão, que
contou com participação em
massa dos educadores muni-
cipais, o Professor Adailton
Cotrim, que é o atual Secretário
Municipal de Educação, fez

uso da tribuna para prestar
contas de sua gestão aos
trabalhadores da educação e
explicar os motivos que levaram
ao encaminhamento dos
projetos. Após apresentação
dos projetos aos vereadores,
o apoio foi massivo, o que
sinalizou uma tendência

positiva para aprovação na
próxima Sessão Ordinária,
marcada para o dia 27/09.

Fechando a sessão, o presi-
dente da casa, vereador Jeovane
Costa, ressaltou a árdua luta que
os profissionais da educação
travam há anos, buscando a
valorização da carreira do

magistério e condições para o
pleno exercício da função. Por
fim, o sentimento de esperança
impregnou o plenário, com o
anúncio da criação, nos pró-
ximos dias, de comissão para
elaboração conjunta do novo
Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.302 - 16 A 26 DE SETEMBRO DE 2021Página 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 - CREDENCIAMENTO - O Município de Caculé - Bahia, em consonância com o
art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal n° 1.722/21, torna público que será realizada a CHAMADA PÚBLICA
Nº 002/2021 para fins de CREDENCIAMENTO objetivando a contratação de pessoa jurídica para, sob demanda, prestar serviços
de manutenção preventiva e/ou corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida
em ordens de serviços com planilhas a serem expedidas de acordo com a necessidade, elaboradas em conformidade com o
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI - desonerada, a serem executadas no interesse
do serviço público, visando atender ao Município de Caculé(BA). Edital permanecerá aberto por 12 (doze) meses, e especialmente
para as contratações no exercício de 2021, os credenciamentos serão realizados entre os dias de 16/09/2021 e 30/11/2021.
Edital e Anexos estão disponíveis na integra em: Editais de Licitações - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial
(cacule.ba.gov.br). Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 16
de setembro de 2021. Ciro Marques Fernandes Gonçalves - Secretário Municipal de Obras e Saneamento.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 - CREDENCIAMENTO - RETIFICAÇÃO - O Município de Caculé - Bahia, em
consonância com o art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal n° 1.722/21, torna público a retificação do aviso
e edital da licitação CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 para fins de CREDENCIAMENTO objetivando a contratação de pessoa
jurídica para, sob demanda, prestar serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida em ordens de serviços com planilhas a serem expedidas de acordo com
a necessidade, elaboradas em conformidade com o sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil -
SINAPI - (não desonerada - tabela SINAPI com data base 06/2021), a serem executadas no interesse do serviço público, visando
atender ao Município de Caculé(BA). Edital permanecerá aberto por 12 (doze) meses, e especialmente para as contratações e
conclusões no exercício de 2021, os credenciamentos serão realizados a partir da data desta publicação até 31/10/2021. Edital
e Anexos estão disponíveis na integra em: Editais de Licitações - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br).
Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 21 de setembro de 2021.
Ciro Marques Fernandes Gonçalves - Secretário Municipal de Obras e Saneamento.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - LICITAÇÃO N.º 018/2021 -  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 materiais de escritório e prestação de serviços com encadernação, para manutenção dos serviços desta Casa
Legislativa, cujas quantidades e especificações encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. 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 28 de setembro
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, 16 de setembro de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE L ICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 165/2021 - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 060/2021
- 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 o nº 060/2021, Processo Administrativo nº 165/
2021, no dia 29 de setembro 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 madeiras mistas, madeiras de lei, madeirites, compensado plastificado e
esquadrias de madeira, conforme especificações e quantitativos constante do termo de referência anexo I do edital.  O 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 (janela - licitação),
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de setembro   de   2021.   Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE L ICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 165/2021 - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 060/2021
- 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 o nº 060/2021, Processo Administrativo nº 165/
2021, no dia 29 de setembro 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 madeiras mistas, madeiras de lei, madeirites, compensado plastificado e
esquadrias de madeira, conforme especificações e quantitativos constante do termo de referência anexo I do edital.  O 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 (janela - licitação),
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de setembro   de   2021.   Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE L ICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 156/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
- 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 ELETRÔNICO autuado sob o nº 007/2021, Processo Administrativo nº 156/
2021, no dia 01 de outubro de 2021, às 10h:00m, visando a aquisição de medicamentos para atender a demanda reprimida da
Secretaria Saúde e insumos para atender a demanda da Secretaria de Saúde e demais secretarias, desta Administração Pública,
conforme relação, quantitativos e especificações constantes no Edital e em seus anexos. 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 2h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicita-
cao@gmail.com.Ituaçu/BA, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, 16 de setembro de 2021. Aleomar
Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE L ICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 156/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
- 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 ELETRÔNICO autuado sob o nº 007/2021, Processo Administrativo nº 156/
2021, no dia 01 de outubro de 2021, às 10h:00m, visando a aquisição de medicamentos para atender a demanda reprimida da
Secretaria Saúde e insumos para atender a demanda da Secretaria de Saúde e demais secretarias, desta Administração Pública,
conforme relação, quantitativos e especificações constantes no Edital e em seus anexos. 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 2h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicita-
cao@gmail.com.Ituaçu/BA, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, 16 de setembro de 2021. Aleomar
Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO - O Município de Ituaçu, por meio do seu Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, designado pela Portaria nº 02/2021, Senhor Aleomar Gomes Brito, no uso de suas atribuições legais, torna público
para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação dos avisos de declaração de dispensa e
adjudicação, ratificação e homologação e extrato de contrato concernente a Dispensa de licitação nº 057/2021, publicado no
Diário Oficial deste Município de Ituaçu, na Edição nº 1.291 / Ano 7 - 09 de setembro de 2021, pags. 12, 13 e 14, na data de 09
de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito - PCL.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/
2021 - Por meio do presente tornamos público que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL acima mencionado cujo
objeto era a aquisição de madeiras mistas, madeiras de lei, madeirites, compensado plastificado e esquadrias de madeira,
conforme especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo I do edital, publicado Diário Oficial do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

INSCRIÇÕES PARA A 22ª
CORRIDA ECOLÓGICA -

BRUMADO A RIO DE
CONTAS SEGUEM ABERTAS

As inscrições para a 22ª Corrida
Ecológica - Brumado a Rio de Contas
ainda estão abertas. Organizada pela
Federação Baiana de Ciclismo e pela
Shopping Bike, a prova, que tem um
percurso total de 80km na rodovia BA-
148, passando pelos municípios de
Brumado, Livramento de Nossa Senhora
e Rio de Contas. No trecho final, de 9km,
os ciclistas percorrerão pelo deslum-
brante visual da Serra das Almas.

A largada simbólica acontecerá em

Brumado, no Ginásio de Esporte
Antônio Alves Ribeiro, às 8h, enquanto
a largada oficial acontecerá no Km 1
da BA-148, às 8h30. A chegada
acontece na cidade de Rio de Contas,
onde será montado o funil e pórtico
de chegada para melhor controle da
equipe de arbitragem. Os interessados
em participar da 22ª Corrida Ecológica
devem se inscrever pelo site www.cor-
ridaecologica.com.br até o dia 26 de
novembro.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021  -  A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 012/2021 do tipo
menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transportes
Diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital.
O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital
deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: de 16/09/2021 até 28/09/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 28/09/2021, às 08:30h. Informações:
licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 013/2021 do tipo
menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Apoio
Administrativo e Operacional de mão de obra para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital
completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 16/09/2021 até 28/09/2021 às 14:15h. Início da
sessão de disputa eletrônica: 28/09/2021, às 14:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120.
Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 014/2021 do tipo
menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de mão de
obra de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações
constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais
publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 16/09/2021 até 29/09/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 29/09/
2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva -
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, conforme edital e anexos. Data:
04/10/2021. Horário: 08h 00min. 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, na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, no horário
08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta. site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 17 de Setembro de 2021.
João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de alimentos para o Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde, conforme
edital e anexos. Data: 05/10/2021. Horário: 08h00min. 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 de 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone:
(77) 3466-2151. Jacaraci, 17 de Setembro de 2021. João Paulo da Silva Souza– Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

EGNALDO PESSOA DE CARVALHO (CERÂMICA CAR-
VALHO), CNPJ: 14.844.146/0001-28, torna público que está

requerendo o Pedido de Licença de Operação para a

atividade de para Fabricação de Cerâmica Vermelha,

localizada na DT São José do Rio Grande / Rua Brigadeiro

Gomes, nº 9999, Centro, Riachão das Neves/Ba, CEP:

47.975-000.

 Egnaldo Pessoa de Carvalho

Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Município - Edição 1.306 / ano 7 - 17 de setembro de 2021, Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site
www.sertaohoje.com.br/publicacoes, datadas do dia 17 de setembro de 2021, para realização da sessão pública na data de 29
de setembro de 2021, fica CANCELADA a pedido da Assessoria Jurídica desta Municipalidade, tendo em vista a necessidade
de alterações no Edital. Nova data será designada posteriormente. Ituaçu/BA, 21 de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito
- Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS  Nº 008/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 008/2021, Processo
Administrativo nº 177/2021, no dia 08 de outubro de 2021, às 09:00 horas, 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 paraConstrução
de cobertura, arquibancadas e vestiários da quadra poliesportiva escolar, vinculada à Escola Municipal Maria Amaral dos Anjos,
na localidade de Campo Grande, Zona Rural deste Município, nos termos do projeto básico - anexo I, que faz parte integrante,
indissociável e atrelado a este edital, independentemente de transcrição. 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,
www.ituacu.ba.gov.br (janela transparência),ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 23 de setembro de 2021.
Aleomar Gomes Brito- Presidente da CPL.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a realização de
procedimento licitatório na modalidade de credenciamento autuado sob o nº 002/2021, Processo Administrativo nº 180/2021,
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/
nº, visando o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS E DEMAIS RECEITAS
MUNICIPAIS, conforme edital. 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, www.ituacu.ba.gov.br (janela transparência), ou
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 24 de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito- Presidente da CPL.

LSL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.,
nome de fantasia: POSTO JAGUAR, CNPJ: 08.857.014-0002-
19, torna público que está requerendo à Secretaria de
agricultura, recursos hídricos e meio ambiente de brumado-
BA, a Renovação da Licença Ambiental Unificada para a
atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, localizada na Rodovia
BA-262, Km 05, S/Nº, nesta cidade de Brumado-BA.

Verinaldo Leites Sandes
Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL UNIFICADA

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.
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