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CÂMARA DE DOM BASÍLIO REALIZOU AUDIÊNCIA
PÚBLICA PARA DEBATER PROJETO SOBRE

POLÍTICA MUNICIPAL DE IRRIGAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Dom Basílio realizou,
na manhã desta quinta-feira (30), uma Audiência
Pública para obter dados, subsídios, informações,
sugestões, críticas e/ou propostas concernentes às
políticas públicas voltadas ao controle e garantia de
uso sustentável das águas do Rio Brumado pela
população, bem como reunir elementos para
aprimorar a elaboração de projetos de leis, voltadas
aos agricultores ribeirinhos do município. A audiência
foi realizada no Centro de Convivência Davi Alves
de Oliveira, foi conduzida pelo Presidente da Câmara
Gonçalo Ferreira e contou com as presenças de todos
os vereadores: Ney da Van, Núbia Cristina, Zilmar
Chaves, Louro Queiroz, Gelson Caires, Professor Luiz
Eugênio, Eddy Frutas, Zory Oliveira e Gonçalo Ferreira.

Durante a audiência, a Câmara de Vereadores
apresentou a minuta de um projeto de lei, que tem
finalidade de instituir a Política Municipal de Irrigação
do Rio Brumado e dá outras providências. Segundo
o Presidente Gonçalo Ferreira, a intenção é fomentar
a discussão sobre o tema e buscar, em conjunto
com todas as entidades responsáveis pela regulação

do setor, uma alternativa para evitar um colapso da
agricultura irrigada em Dom Basílio. Todos os
vereadores fizeram uso da palavra para externar a
preocupação com o problema. A minuta do projeto
permanecerá à disposição da população nos
próximos 10 dias para novas sugestões.

Sobre a minuta do projeto, que foi lida durante a
Audiência Pública, o representante do INEMA
destacou que existe um marco regulatório de 2017
e é preciso ampliar essa discussão com todos os
órgãos envolvidos para que se busque uma
alternativa para o problema que vem se agravando
ano após anos. "É preciso verificar a legalidade do
projeto, verificar se é mais viável fazer desta forma
ou reformular o marco regulatório existente. Estamos
apenas iniciando essa discussão e acredito que essa
iniciativa da câmara de fomentar a discussão é muito
importante", destacou.

Para o Prefeito Roberval 'Galego' Meira, o
problema merece uma ampla discussão e a
administração municipal não tem nenhuma
intenção de pre judicar  os agr icu l tores e

ribeirinhos, mas sim buscar um meio de garantir
que todos possamcontinuar trabalhando. Durante
a Audiência Pública, o prefeito chamou a atenção
para um problema que precisa de uma solução
imediata, que é o conserto da comporta da
Barragem de Riacho do Paulo, que está emperrada
e impede a liberação da água acumulada. "Esse
problema precisa ser resolvido de imediato, antes
do período das chuvas. O DNOCS sabe da
existência desse problema há bastante tempo e
ainda não tomou uma providência para resolver",
disparou o prefeito.

A Audiência Pública contou ainda com a
presença do Prefeito Roberval 'Galego' Meira e de
representantes do DNOCS, Prefeitura, INEMA,
Secretaria de Saúde, Associação dos Comerciantes
Dombasilienses, Secretaria de Assistência Social,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de
Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Agência
de Água e Pecuária, Coelba, Associação de Produ-
tores de Lagoa da Escola, produtores rurais e
ribeirinhos do município.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Há 44 anos, o jurista Goffredo da Silva Telles Jr., falecido no dia 27 de
junho de 2009, dando vazão ao sentimento da sociedade brasileira, foi
convidado para ler a Carta aos Brasileiros69. O País abria as portas da
redemocratização.  Hoje, o Brasil vive sob o Estado de Direito, mas vegeta
sob o Estado da ética e da moral, com um mandatário-mor que nega a
ciência, é responsável pela pior gestão da pandemia de coronavírus 19 do
planeta, e faz um vergonhoso discurso na abertura da ONU, privilégio que,
historicamente, cabe ao Brasil desde 1947.

Em quatro décadas, o País eliminou o chumbo que cobria os muros de
suas instituições sociais e políticas, resgatou o ideário libertário que inspira
as democracias, instalou as bases de um moderno sistema produtivo e,
apesar de esforços de idealistas que lutam para pôr um pouco de ordem na
casa, não alcançou o estágio de Nação próspera, justa e solidária. O país
faz vergonha ao mundo. O baú do retrocesso continua lotado. Temos uma
estrutura política caótica, incapaz de promover as reformas fundamentais
para acender a chama ética, e um governo que prometeu acabar com a
corrupção, amarrado às mais intricadas cordas da velha política, usando a
extraordinária força de verbas e cargos para cooptar legisladores e partidos,
principalmente do Centrão, transformando-se, ele próprio em muralha que
barra os caminhos da mudança.

Não por acaso, anos depois o professor Goffredo confessava ter vontade
de ler uma segunda carta, desta feita para conclamar pela reforma política e
por uma democracia participativa, em que os cidadãos votem em ideários,
não em fulanos, beltranos e sicranos. O velho mestre das Arcadas, que
formou uma geração de advogados, tentava resistir à Lei de Gresham, pela
qual o dinheiro falso expulsa a moeda boa - princípio que, na política,
aponta a vitória da mediocridade sobre a virtude.

No Brasil, especialmente, os freios do atraso impedem os avanços. Vivemos
com a sensação de que há imensa distância entre as locomotivas econômica
e política, a primeira abrindo fronteiras, a segunda fechando porteiras. Olhe-
se para os Poderes Executivo e Legislativo. Parecem carcaças do passado,
fincadas sobre as estacas do patrimonialismo, da competitividade e do
fisiologismo. Em seus corredores, o poder da barganha suplanta o poder
das ideias.

Em setembro de 1993, na segunda Carta aos Brasileiros, o mestre
Goffredo escolheria como núcleo a reforma política, eixo da democracia
participativa com que sonha. Mas falta disposição aos congressistas para
fazê-la. Em 2002, Lula da Silva também leu sua Carta aos Brasileiros, onde
pregava uma nova prática política e a instalação de uma base moral. Nada
disso foi cumprido. O país continuou a ser um deserto de ideias.

Sem uma base eleitoral forte, os entes partidários caíram na indigência,
poluindo o ambiente de miasmas. Até hoje, os eleitores esperam que as
grandes questões nacionais recebam diagnósticos apropriados e propostas
de solução para nosso pedaço de chão. Infelizmente, o voto continua a ser
dado a oportunistas, operadores de promessas, poucos com ideários claros
e correspondentes aos anseios sociais.

A utopia nacional resvala pelo terreno da desilusão. Nesses tempos da
CPI da Covid, o Reino da Mentira, descrito pelo senador Rui Barbosa, nos
idos de 1919, volta à ordem do dia: "Mentira por tudo, em tudo e por tudo.
Mentira na terra, no ar, até no céu. Nos inquéritos. Nas promessas. Nos
projetos. Nas reformas. Nos progressos. Nas convicções. Nas transmutações.
Nas soluções. Nos homens, nos atos, nas coisas. No rosto, na voz, na
postura, no gesto, na palavra, na escrita. Nas responsabilidades. Nos
desmentidos".
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O REINO DA MENTIRA
CORTE DE ENERGIA POR
FALTA DE PAGAMENTO

VOLTA A SER PERMITIDO

O corte de energia por falta de
pagamento no caso dos consumidores
de baixa renda voltará a ser permitido
a partir desta sexta-feira (1º). Em abril,
a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) suspendeu o corte de luz por
inadimplência para os beneficiários da
tarifa social em razão da crise provo-
cada pela pandemia do coronavírus.
De acordo com a Aneel, não há
previsão de outro adiamento.

A suspensão por inadimplência
pode ocorrer, por exemplo por falta de
pagamento da fatura relativa à pres-
tação do serviço público de distribuição
de energia elétrica ou por falta de
pagamento de serviços cobráveis, como
o da religação de urgência e o do
desligamento ou remoção de poste.
Antes de suspender o fornecimento de
energia, a distribuidora deve enca-
minhar uma notificação ao consu-
midor. Segundo resolução da Aneel,
essa notificação deve ser "escrita,
específica e com entrega comprovada
ou, alternativamente, impressa em
destaque na fatura", e o envio deve
ser feito com antecedência mínima de
15 dias. No caso das famílias de baixa
renda, a distribuidora pode negociar

o parcelamento do débito em, no
mínimo, três parcelas.

A proibição do corte contemplou
cerca de 12 milhões de famílias que
se enquadram na tarifa social de
energia elétrica. Isso não significa que
todas as famílias tiveram cortes
suspensos durante esse período, mas
que a partir de agora poderão sofrer
interrupção de energia se não houver
pagamento da conta de luz. No ano
passado, a Aneel tinha adotado
medida semelhante, mas inicialmente
a proibição do corte por falta de
pagamento englobava todos os
consumidores residenciais e serviços
essenciais. Em seguida, a agência
prorrogou a suspensão até o final de
2020, mas apenas para consumidores
de baixa renda.

Para cobrir a perda de receita que as
distribuidoras tiveram com a medida, a
Aneel permitiu que as empresas deixas-
sem de pagar uma compensação devida
a consumidores que sofrem com quedas
no fornecimento de energia superiores
ao limite permitido pela agência. Até 31
de dezembro, as distribuidoras deverão
creditar as compensações não pagas aos
consumidores.
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GUAJERU: EM AUDIÊNCIA PÚBLICA,
PREFEITURA APRESENTA METAS DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE

O Governo de Guajeru, através da
Secretaria Municipal de Administração
e da Controladoria Interna da Prefeitura
realizou uma audiência aberta ao
público para prestar contas dos
recursos investidos nas diversas áreas
da administração pública relativas ao
segundo quadrimestre, que compre-
endem os meses de maio a agosto,
deste ano de 2021. Na audiência,
também foi destacado o cumprimento
da aplicação dos índices de 70% do
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb), de 25%
na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE) e dos 15% em in-
vestimentos em Saúde. Por fim, a
controladora interna da Prefeitura de
Guajeru, Silvia Soares, ressaltou as
ações desenvolvidas pelas secretarias
municipais nesse período. O encontro
ocorreu nessa quarta-feira, dia 29/09,
na sede da Câmara Municipal de
Vereadores de Guajeru.

A AUDIÊNCIA OCORREU NA QUARTA, DIA 29/09, E CONTOU COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA.
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GUANAMBI PARTICIPA DO
PROJETO CIDADES EMPREENDEDORAS

Seis municípios da região Sudoeste da Bahia fazem
parte do projeto Cidades Empreendedoras, que tem
como objetivo colaborar com o desenvolvimento dos
cidades integrando a gestão pública e os pequenos
negócios. Um desses é Guanambi, município com
cerca de 85 mil habitantes e um dos polos
econômicos da região. De acordo com Josinete Viana,
gerente regional do Sebrae, a parceria da entidade
com Guanambi vai potencializar algumas iniciativas
que o município já possui. "Dessa forma, nós podemos
desburocratizar e criar um ambiente de negócios mais
favorável para que o empresário de Guanambi possa
se desenvolver e, assim, contribuir com o de-

SEGUNDO JOSINETE VIANA, GERENTE REGIONAL DO SEBRAE, A PARCERIA DA ENTIDADE COM
GUANAMBI VAI POTENCIALIZAR ALGUMAS INICIATIVAS QUE O MUNICÍPIO JÁ POSSUI

senvolvimento do município", destacou.
Diversas ações já foram implementadas no

município após o início do projeto, com destaque
para a ampliação da participação dos pequenos
negócios no volume de compras governamentais, o
fortalecimento da agricultura familiar na merenda
escolar, a  expansão dos serviços prestados pela Casa
do Empreendedor, a integração do município à rede
nacional para a simplificação do registro e da
legalização de empresas e negócios, o fortalecimento
da figura do Agente de Desenvolvimento, a
ampliação do acesso à Educação Empreendedora
para alunos da rede municipal, a criação de

mecanismos de aprimoramento da gestão municipal
e o fomento à inovação e à adoção de práticas
sustentáveis na gestão pública.

Segundo o prefeito Nilo Coelho (DEM), a gestão
participa do programa confiante nas possibilidades
de desenvolvimento. "Decidimos participar do
Programa Cidades Empreendedoras por acreditar no
potencial de Guanambi em relação ao campo
empreendedor, pela competência e pela parceria com
o Sebrae, além do fortalecimento da nossa gestão
na promoção de políticas públicas e desenvolvimento
econômico dos pequenos negócios em nosso
município", destacou o gestor.

PRPRPRPRPRÓÓÓÓÓXIMXIMXIMXIMXIMOS POS POS POS POS PASSOSASSOSASSOSASSOSASSOS
Diversas ações já foram implementadas e o município planeja ampliar a atuação do projeto com novas atividades. Os objetivos são criar a Semana do

Empreendedorismo nas escolas, capacitar dos Agentes de Desenvolvimento para ampliação dos atendimentos às micro e pequenas empresas, criar a "Casa do
Empreendedor Digital" para tornar os serviços da Casa do Empreendedor acessíveis no meio online e criar um regime emergencial para avaliação de crédito
durante o período de crise, garantindo acesso a empréstimos facilitados.

Existem ainda outros projetos previstos no plano de ações: realizar a campanha "Valorize o Comércio Local", visando incentivar as vendas do comércio do
município;  o projeto "Fomenta Guanambi", para capacitar e qualificar os empresários locais para que participem de forma mais ativa e com possibilidades reais
das licitações do município; o Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a finalidade de propor, de forma consultiva, a formulação da
política de desenvolvimento das empresas no âmbito municipal e a criação da Feira da Agricultura Familiar em Guanambi e nos distritos de Ceraíma, Mutãs
e Morrinhos.

Para Nilo Coelho, o município, em parceria com o Sebrae, está engajado em alavancar os pequenos negócios. "A parceria com o Sebrae tem nos ajudado
a fomentar ações de apoio aos pequenos empresários locais através das consultorias. Estamos focando na aplicação do plano de ação e juntamente com o
Comitê Gestor Municipal, contamos com participação dos representantes dos órgãos do executivo municipal e instituições da sociedade civil organizada",
concluiu o prefeito.
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GOVERNO DO ESTADO VAI CONVOCAR
1.764 NOVOS PMS E 470 BOMBEIROS

O Governo do Estado vai convocar 1.764 novos
soldados para a Polícia Militar (PM-BA) e outros 470
para o Corpo de Bombeiros, aprovados no concurso
Edital Saeb 02/2019. Os convocados devem aguardar
a publicação do cronograma para realização dos
exames pré-admissionais (avaliação psicológica,
exames médicos-odontológicos, teste de aptidão física,
exame de documentação e investigação social).

Com esse ato, o Governo convoca todos os
aprovados no concurso Saeb 02/2019, alcançando
o total de 2.764 soldados da Polícia Militar e 720

OS CONVOCADOS DEVEM AGUARDAR A PUBLICAÇÃO DO
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS

do Corpo de Bombeiro. O certame foi lançado em
outubro de 2019, com o total de 1.250 vagas (PM e
Bombeiros), mas irá convocar um número muito maior
que o previsto no Edital. Os convocados devem ficar
atentos às novas publicações do Edital 02/2019 para
conhecer o cronograma dos exames pré-admissionais.
Oportunamente, vão ser divulgadas as datas para a
realização de avaliação psicológica, exames médicos-
odontológicos, teste de aptidão física, exame de
documentação e para a investigação social. Após os
exames pré-admissionais, os candidatos aptos serão

convocados para o curso de formação na Polícia Militar
e no Corpo de Bombeiros. Os candidatos matriculados
como alunos soldados receberão, a título de bolsa de
estudo, o equivalente a um salário mínimo.

Esta será a segunda convocação do concurso
02/2019, lançado em 15 de outubro de 2019. O
certame obteve 112,3 mil inscritos para as vagas na
PM e no Corpo de Bombeiros.  As primeiras provas
foram realizadas no início de 2020, mas o
cronograma das etapas do concurso atrasou em
função da pandemia.
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CACULÉ: ONG JARDIM DAS BORBOLETAS RECEBERÁ
ASSISTIDOS EM SUA SEDE PARA EVENTO FESTIVO

EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS

No dia 14 de outubro, a sede da ONG Jardim das Borboletas, no município
de Caculé, no sudoeste baiano, estará em festa. Dentro da programação da
campanha do mês de Outubro de conscientização sobre Epidermólise Bolhosa
(EB) e em comemoração ao Dia das Crianças, a ONG realizou uma seleção
entre os 100 assistidos para que os escolhidos viessem conhecer o trabalho da
ONG de perto, confraternizando com a equipe e a população, além de participar
de uma programação especial.

Com as despesas pagas, as crianças que preparam a sua vinda para Caculé
são: Alice Ribeiro Lima, 12 anos, de Belo Horizonte - MG (através de sorteio
entre os assistidos); as gêmeas de 4 anos, Maria Clara e Maria Valentina, de
Miranda do Norte - MA; e as gêmeas de 14 anos, Maria Eduarda e Maria
Heloísa, de Mossoró - RN (selecionadas por terem alcançado as maiores
visualizações dentre os vídeos enviados pelos assistidos e postados no Instagram
da ONG, tendo alcançado mais de 20 mil visualizações tanto as gêmeas do
Maranhão quanto as do Rio Grande do Norte).

A CAMPANHA DE OUTUBRO EB VISA ARRECADAR ADESIVOS DE SILICONES - PRINCIPAL
ITEM GARANTIDO PELA ONG JARDIM DAS BORBOLETAS AOS ASSISTIDOS.
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A Campanha de Outubro denominada "Eu também sou criança, uma criança borboleta" tem como objetivos:
o atingir maior conhecimento sobre a EB - doença rara, incurável, não contagiosa e causadora de feridas por toda pele - comparadas a queimaduras de 3º
grau;
o divulgar o trabalho da ONG Jardim das Borboletas;
o confraternizar junto aos assistidos que visitarão a ONG e também com a população geral;
o comemorar o dia das crianças;
o arrecadar curativos de silicone, item necessário ao tratamento diário do paciente e de alto custo (750 reais a caixa) - tendo assistido que necessita de até
três caixas ao dia;
o lançamento do Projeto Pequenos Gigantes, que oferecerá aulas de instrumentos musicais, inglês e reforço escolar para jovens de 6 a 18 anos de Caculé e
região. A cerimônia acontecerá na sede do projeto, Rua Ranulfo Costa, 34, próximo à Câmara de Vereadores, às 16 horas, e toda a população está convidada
a participar deste momento festivo, cheio de programação legal.
A EB requer um tratamento muito difícil, inacessíveis para muitos e a ONG Jardim das Borboletas oferece todo apoio necessário ao assistido e a sua família
- médico, cirúrgico, nutricional, psicológico, jurídico, de assistência social, além compras de equipamentos, reformas adaptativas em residências etc., além do
envio mensal da caixinha com todos os itens necessários ao tratamento (medicamentos, suplementos alimentares, cosméticos especiais). Conheça mais sobre
esse trabalho grandioso, acesse ongjardimdasborboletas.com , siga: @jardimdasborboletas_ . Faça parte dessa corrente do bem! A quem desejar ajudar, pode
doar através do PIX 28.413.544/0001-02 (CNPJ) ou entrar em contato pelo (77) 9 8815-2565 para mais informações.
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BRUMADO: ENFERMARIA DO HOSPITAL
PROFESSOR MAGALHÃES NETO É INAUGURADA

A enfermaria clínica do Hospital Municipal
Professor Magalhães Neto foi inaugurada nesta terça-
feira (28) pela Prefeitura de Brumado. O equipamento
leva o nome Dr. Sizóstenes Lívio Cunha de Almeida,
mais conhecido como Dr. Lívio, que faleceu neste

A PRESIDENTE DA CÂMARA, VERIMAR DO SINDICATO, E OS DEMAIS VEREADORES
ESTIVERAM PRESENTES NA CERIMÔNIA NESSA TERÇA-FEIRA (28)

período de pandemia devido à Covid-19. Ao todo,
a enfermaria tem 41 leitos, além de UTI.

Além da família do homenageado, o ato de
inauguração contou, entre outros, com a presença
dos funcionários do Hospital; do prefeito Eduardo

Vasconcelos (PSB); do secretário municipal de Saúde,
Cláudio Feres; do ex-deputado estadual Rogério
Andrade; da presidente da Câmara Municipal,
vereadora Verimar do Sindicato (PT); e de demais
vereadores.
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BRUMADO: ROGÉRIO ANDRADE VIABILIZA NOVOS
EQUIPAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

O pré-candidato a deputado estadual Rogério
Andrade (PSD) segue deixando marcas de trabalho
em Brumado, principalmente no Hospital Municipal
Professor Magalhães Neto, onde já é considerado
um dos "padrinhos" da enfermaria clínica Dr. Lívio,
inaugurada nessa terça-feira (28).

"Me sinto honrado em mais uma vez retornar

ROGÉRIO ANDRADE ESTEVE EM BRUMADO NESSA TERÇA (28) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA
ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO. AO TODO, FORAM ENTREGUES 41

CAMAS MECÂNICAS, 41 MESAS DE REFEIÇÃO, 41 MESAS DE CABECEIRA E 20 POLTRONAS.

a Brumado e poder contribuir com novos
investimentos para o município. Entregamos ao
prefeito Eduardo Vasconcelos (PSB), diversos
equipamentos hospitalares, que chegaram para
reforçar a estrutura de saúde do hospital." ,
registrou Rogério Andrade.

Ao todo, foram entregues 41 camas mecânicas,

41 mesas de refeição, 41 mesas de cabeceira e 20
poltronas. Rogério também já havia conseguido a
habilitação do hospital para receber recursos da
Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) a fim de manter
o funcionamento de 20 leitos, sendo 10 leitos de
UTI e 10 leitos clínicos e viabilizou equipamentos
modernos para implantação desses leitos.
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LACEN-BA DETECTA VARIANTE DELTA EM
BRUMADO E MAIS 27 MUNICÍPIOS

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia
(Lacen-BA) divulgou, nesse sábado (25), a detecção
por meio de sequenciamento genético de mais 58
amostras da variante Delta da Covid-19, no estado.
Com estes novos registros, a Bahia tem ao todo 72
casos da variante, com 2 óbitos. Estes novos casos
foram identificados em pacientes residentes nos
municípios de Aporá, Baixa Grande, Barrocas, Bonito,
Brumado, Camaçari, Canavieiras, Cícero Dantas,
Coribe, Entre Rios, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna,
Lauro de Freitas, Maracás, Nilo Peçanha, Maraú,
Medeiros Neto, Muritiba, Nova Fátima, Pé de Serra,
Prado, Riachão do Jacuípe, Salvador, São Gonçalo

COM ESTES NOVOS REGISTROS, A BAHIA TEM AO TODO 72 CASOS DA VARIANTE DELTA, COM 2 ÓBITOS

dos Campos, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vereda.
Anteriormente, 14 casos com a variante Delta

foram notificados em residentes dos municípios de
Conceição do Almeida, Feira de Santana, Medeiros
Neto, Prado, Salvador, Sapeaçu, Senhor do Bonfim,
Vereda, Vitória da Conquista, além de um tripulante
de um navio ancorado em Salvador.

De acordo com a diretora geral do Lacen-BA,
Arabela Leal, "é importante destacar que estamos
utilizando um protocolo novo, que não são de
amostras aleatórias. Estamos concentrando atenção
nas amostras provenientes de municípios com
aumento do percentual de casos positivos ou que

tenham casos anteriores da Delta", explica a diretora.
A secretária estadual da Saúde em exercício,

Tereza Paim, ressalta que "o novo protocolo permite
que a vigilância epidemiológica atue de modo mais
célere na identificação e monitoramento dos pacientes
e dos municípios", afirma a secretária. No entanto,
Paim alerta que a principal medida para conter o avanço
da Covid-19 e, por consequência, a variante Delta, é o
avanço da vacinação. "É importante que as pessoas
busquem as unidades de saúde para se vacinarem
contra a doença, incluindo também a dose de reforço.
O esquema completo de vacinação dá uma maior
garantia de defesa contra a Covid-19", ressalta.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.303 - 27/09  A 01/10/2021 Página 11

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  N.º 19/2021 -  A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a Aquisição de 02 (dois)
veículos (zero) tipo passeio, ano 2021 modelo 2022, 4 portas 5 lugares, cor branca, gasolina, conforme condições e especificações
prescritas no edital 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 07 de outubro 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, 27 de setembro de 2021.
SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 035/2021 - Processo de Administrativo n.º
078/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI’s PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO UMA VEZ QUE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MORTUGABA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 13 de outubro 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. 27 de
setembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 036/2021 - Processo de Administrativo
n.º 083/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REPUBÇICAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PROTEÍNA TIPO 1, BRANCA, EMBALAGEM
PRIMÁRIA CONTENDO NOME DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E PESO LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. Prefeitura Municipal de Mortugaba,
por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 13 de outubro de 2021, às 10:00 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. 27 de
setembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE CREDENCIAMENTO -  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, 28 de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito- Presidente da CPL.

REPUBLICAÇÃO - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

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

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA 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, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 012/2021 do tipo menor preço por
Global. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transportes Diversos e de Máquinas Pesadas para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital, para o dia 30/09/
2021. 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 FICA PRORROGADO até 30/09/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 30/09/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

DECISÃO IMPUGNAÇÕES DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras-
Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02, tendo em vista o Pregão Eletrônico nº 012/2021 que tem por objeto a
Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transportes Diversos e de Máquinas Pesadas para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, torna público que, com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria deste Município, decide:
1º) INDEFERIR, os pedidos constantes das Impugnações de Edital apresentadas pelas empresas LOBO MARLEY COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ: 26.743.714/0001-83) e PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI (CNPJ: 26.740.345/0001-
75), mantendo-se todas as disposições previstas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 divulgado na Edição nº 1369
do Diário Oficial do Município de 21/09/2021; 2º) Determinar a alteração da data da sessão da licitação para o dia 30/09/2021, com
sessão a se realizar a partir das 08:30h; 3º) Determinar que a publicação desta decisão no Diário Oficial do Município para que
produza efeitos legais. Gabinete do Prefeito, 27 de Setembro de 2021. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - 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 015/2021 do tipo
menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Peças e Materiais
e Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas da frota 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 30/09/2021 até 11/10/2021 às 08:45h. Início da
sessão de disputa eletrônica: 11/10/2021, às 09:00h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120.
Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - 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 016/2021 do tipo
menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social na doação de Kits Natalidade para as mães de baixa renda do
Município, 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: Até 11/10/2021 às 14:15h. Início da sessão
de disputa eletrônica: 11/10/2021, às 14:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos
Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - FMS - A Prefeitura de Ibiassucê/BA, sediada na Praça Oliveira Brito,
nº 100, Centro, Ibiassucê - Bahia, por sua Comissão Permanente de licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, torna público que no período de 01 de outubro de 2021 até o dia 30 de novembro de 2021, das 08h00min às 12h00min,
no setor de licitações e contratos, na sede da Prefeitura, nesta Cidade de Ibiassucê, serão recebidas as documentações relativas
ao CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - FMS, objetivando o ccredenciamento de profissionais da área de Saúde para a prestação
de serviços médicos através de especialistas, exames, consultas e procedimentos ambulatoriais para atendimento aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal através do Hospital Municipal São Sebastião e SAMU, deste
Município de Ibiassucê - Bahia. O Edital e anexos, poderão ser adquiridos no setor de licitações da Prefeitura de Ibiassucê e/
ou via e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com, das 08h00min ás 12h00min. Ibiassucê - Bahia, 29 de setembro de 2021. Lauro
Maurício de Azevedo Frotas - Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018,
Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna
público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 006/2021 do tipo menor preço Lote, cuja sessão
pública será no dia 16/10/2021, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Peças e Serviços para manutenção de
Máquinas Pesadas pertencentes à frota do 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://trans-
parencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 028/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Móveis e Equipamentos do tipo Eletrodomésticos 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: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 11/10/2021
às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 11/10/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-
2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 029/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota
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: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até
13/10/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 13/10/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 030/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Materiais Esportivos, Recreativo e de Fisioterapia 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: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 14/10/2021
às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 14/10/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-
2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 30/21-PA 86/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de gêneros alimentícios (carne) para diversas Secretarias. Recebimento das Propostas e Habilitação:
1.10.21 a 15.10.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 15.10.21 às 8:30h, Disputa: 15.10.21 às 9h - horário de Brasília. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br
ID n° 898716 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).
Condeúba, BA - 1.10.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

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 11 de setembro de 2021 , às 14h: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,
compensados plastificados, esquadrias de madeira, para atender as demandas reprimidas das Secretarias desta Administração
Pública, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência anexo do Edital.  O texto integral do edital
(contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda
a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 28 de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE L ICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 167/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021
- 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 061/2021, Processo Administrativo nº 167/
2021, no dia 11 de setembro de 2021 , às 09h: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 pedras do tipo paralelepípedo, para atender as necessidades da
Secretaria de Transporte, Obras e Serviços desta Administração Pública, conforme Termo de Referência Anexo I  do Edital.  O
texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço
precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 28 de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - 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 o adiamento com
prorrogação de igual prazo para realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob
o nº 007/2021, Processo Administrativo nº 156/2021, no dia 14 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:00às17h:00, bem como no
site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/BA, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-
BLL www.bll.org.br, 30 de setembro de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
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GOVERNO DA BAHIA OFERTARÁ MAIS DE
14 MIL MAMOGRAFIAS NO OUTUBRO ROSA

Ao completar 10 anos de ações itinerantes de
conscientização, detecção precoce e tratamento do
câncer de mama, a Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia (Sesab) ofertará mais de 14 mil exames de
mamografia na capital e interior, a partir de 4 de outubro,
como parte da campanha do "Outubro Rosa". Na última
década foram realizadas mais de 800 mil mamografias
bilaterais e 62 mil ultrassonografias em mulheres
residentes nos 417 municípios baianos.

Os exames serão realizados em mulheres de 40 a
69 anos, com horário previamente agendado pelo site
www.saude.ba.gov.br, a fim de evitar filas e aglomerações
no atendimento. Em Salvador, as mamografias serão
ofertadas em unidades móveis e no Centro Estadual
de Oncologia (Cican). Já no interior, as 21 Policlínicas
Regionais de Saúde ofertarão os exames, no entanto,
o agendamento ocorre nos postos de saúde ou nas
Secretarias Municipais de Saúde. Para as mulheres com
diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico,
quimioterápico ou radioterápico será realizado em
unidades de alta complexidade em oncologia da rede
de atendimento da Sesab.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
apontam que em 2021 serão detectados 66.280
novos casos de câncer de mama no país. Segundo a
secretária da Saúde do Estado em exercício, Tereza
Paim, "a principal causa de morte por câncer entre
mulheres se dá pelo câncer de mama e o diagnóstico
precoce pode levar à cura em 90% dos casos. Além
disso, quando precocemente descoberto pode-se evitar
o procedimento cirúrgico de retirar a mama por
completo ou ainda evitar procedimentos complemen-
tares como quimioterapia ou radioterapia, aumentando
a sobrevida dessas pacientes e reduzindo a morbidade".

NA ÚLTIMA DÉCADA FORAM REALIZADAS MAIS DE 800 MIL MAMOGRAFIAS BILATERAIS E 62
MIL ULTRASSONOGRAFIAS EM MULHERES RESIDENTES NOS 417 MUNICÍPIOS BAIANOS

SSSSSAIBAIBAIBAIBAIBA MA MA MA MA MAIS SOBRE O CÂNCER DE MAIS SOBRE O CÂNCER DE MAIS SOBRE O CÂNCER DE MAIS SOBRE O CÂNCER DE MAIS SOBRE O CÂNCER DE MAMAMAMAMAMAAAAA
De acordo com informação do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células

da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, por isso a doença pode evoluir
de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a
características próprias de cada tumor.

Múltiplos fatores estão envolvidos na etiologia do câncer de mama, como explicam os especialistas do Inca, entre eles estão: idade da primeira menstruação
(menor do que 12 anos); menopausa após os 55 anos; mulheres que nunca engravidaram ou nunca tiveram filhos (nuliparidade); primeira gravidez após os
30 anos; uso de alguns anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal (TRH) na menopausa, especialmente se por tempo prolongado; exposição à
radiação ionizante; consumo de bebidas alcoólicas; dietas hipercalóricas; sedentarismo e predisposição genética.

Atualmente os médicos recomendam a identificação da doença em estágios iniciais por intermédio das estratégias de detecção precoce, pautadas nas
ações de rastreamento e diagnóstico precoce. A mamografia bienal para as mulheres na faixa etária estabelecida é a estratégia de rastreio indicada, enquanto
o diagnóstico precoce é formado pelo tripé: população alerta para os sinais e sintomas suspeitos; profissionais de saúde capacitados para avaliar os casos
suspeitos; e sistemas e serviços de saúde preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna e com qualidade.

O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra e do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia,
hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo). Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo. No caso de a
doença já possuir metástases (quando o câncer se espalhou para outros órgãos), o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida.

Para ser atendida, as mulheres devem agendar o exame através do site www.saude.ba.gov.br. No dia marcado deve-se apresentar um documento de
identidade com foto, cartão do SUS e um comprovante de endereço no município. O programa tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com
mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando a integralidade do
atendimento. Esse ano, as unidades móveis devem realizar, pelo menos, 140 mamografias por dia.


