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PREFEITO HERÁCLITO FAZ ANIVERSÁRIO E QUEM
GANHA O PRESENTE É A POPULAÇÃO DE MORTUGABA

O Prefeito de Mortugaba Heráclito Matos
completou mais um ano de vida no dia 06 e no dia
seguinte o governador Rui Costa esteve no município
para anunciar um pacote de obras que supera R$ 20
milhões, que vai beneficiar diretamente a população
do município. Desta forma, quem fez o aniversário
foi o prefeito, mas quem ganhou o presente foi toda
a população do município.

Só na construção do novo Colégio Estadual
Leonídia Silva Moreira Padrinho, que vai funcionar em
tempo integral e será equipado com ginásio, campo
Society, piscina semiolímpica, auditório, refeitório, pista
de atletismo e 12 salas de aulas amplas com 60m2,
serão investidos R$ 17 milhões. O governador autorizou
ainda a ampliação do Sistema de Abastecimento de
Água da sede do município, com a construção de
uma adutora para captar água no Rio Gavião e previsão
de entrega em 6 meses, que representa um investimento
de R$ 3,1 milhões.

Ainda durante a visita, Rui autorizou ainda a CERB
e construir o Sistema de Abastecimento de Água nas
localidades de Capão de Ripa e Malhada Grande, no
valor de quase R$ 700 mil. Autorizou também a CERB

e construir o Sistema de Abastecimento de Água nas
localidades de Rodão, Lagoa do Caminho e Lagoa do
Saco, no valor aproximado de R$ 800 mil. O governador
celebrou ainda um convênio para aquisição de
equipamentos hospitalares e um veículo para o setor
de saúde, no valor de R$ 356 mil, através de emenda
do deputado federal Waldenor Pereira.

Na oportunidade, o prefeito Heráclito Matos
agradeceu os investimentos que serão feitos no
município e aproveitou para pedir o asfaltamento do
trecho de quase 6 quilômetros até a divisa com o
estado de Minas Gerais e a iluminação do campo
de grama sintética localizado no Centro de Recreação,
Esportes e Cultura de Mortugaba. Em sua fala, o
governador Rui Costa autorizou a celebração de
convênio com a Superintendência dos Desportos do
Estado (Sudesb) para instalação da iluminação e
autorizou a Seinfra a realizar a pavimentação asfáltica
do trecho de quase 6 quilômetros.

"A construção dessa adutora, que vai trazer água
do Rio Gavião, vai nos dar essa tranquilidade, porque
realmente uma cidade não pode se desenvolver, não
pode crescer se ela não tiver água. Essa obra vai

garantir a segurança hídrica do município", destacou
o prefeito Heráclito Matos. O gestor aproveitou ainda
para agradecer ao Prefeito de Jacaraci por ter cedido
o uso da água da barragem da Gameleira para
abastecer localidades rurais de Mortugaba: "Fiquei
extremamente emocionadoquando Antônio Carlos,
que está fazendo uma barragem na comunidade de
Gameleira, cedeu a água dessa barragem. Agora só
falta agora o convênio com a CERB para adquirir os
tubos", destacou Heráclito.

Em Mortugaba, o governador Rui Costa foi
recepcionado pelo Prefeito Heráclito Matos, pela 1ª
Dama Vera, pela ex-prefeita Rita de Cássia, pelo ex-
prefeito Israel Silva, pelo vice-prefeito Dr. Júnior, pela
Presidente da Câmara Leu do Sindicato, Vereadores,
Secretários Municipais e prefeitos da região: Braulina
(Aracatu), Antônio Carlos (Jacaraci), Silvam
(Condeúba), Quinho (Belo Campo), Dr. Fred (Licínio
de Almeida), Warlei (Urandi) e Gerson (Rio do
Antônio). A visita foi acompanhada ainda pelo
Deputado Federal Waldenor Pereira, Deputados
Estaduais Vitor Bonfim, Zé Raimundo e Marquinhos
Viana, ex-prefeitos da região e Secretários Estaduais.

GOVERNADOR AUTORIZOU SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E COMUNIDADES RURAIS, UM NOVO COLÉGIO,
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ATÉ A DIVISA COM MG E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA.

APONTE A CÂMERA DO CELULAR E ACESSE O CONTEÚDO ONLINE, COM
TODAS AS FOTOS E VÍDEO COM TRECHO DO DISCURSO DO PREFEITO
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OUTUBRO ROSA: GOVERNO DA BAHIA ESTÁ
OFERTANDO 25 MIL MAMOGRAFIAS NESTE MÊS

A meta inicial da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) de ofertar 14
mil exames de mamografia na capital e interior foi superada em menos de três dias.
"A campanha de conscientização e detecção precoce do câncer de mama superou
as nossas expectativas, tanto que já agendamos mais de 25 mil exames e quase
não há vagas disponíveis na capital, mesmo tendo sido ampliado o número de
exames diários", afirma a secretária da pasta, Tereza Paim, que ressalta a importância
da campanha preventiva: "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
complementares como quimioterapia ou radioterapia, aumentando a sobrevida dessas
pacientes e reduzindo a morbidade", alerta a secretária.

Os exames são realizados em mulheres de 40 a 69 anos, com horário

OS EXAMES SÃO REALIZADOS EM MULHERES DE 40 A 69 ANOS,
COM HORÁRIO PREVIAMENTE AGENDADO PELA INTERNET

previamente agendado pela internet, a fim de evitar filas e aglomerações no
atendimento. Em Salvador, as mamografias estão sendo ofertadas em unidades
móveis e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Já no interior, as 21 Policlínicas
Regionais de Saúde tem ofertado exames, sendo o agendamento a partir dos
postos de saúde ou das 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. Ao todo, na última década, foram realizados mais de 800 mil mamografias
bilaterais e 62 mil ultrassonografias.

"A boa notícia é que estamos em contato com as Obras Sociais Irmã Dulce e
o Hospital da Mulher para que eles possam, neste mês, disponibilizar exames de
mamografia aos finais de semana ou em horários estendidos e assim, alcançar
ainda mais mulheres", afirma o governador Rui Costa (PT).
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CACULÉ: NÚCLEO FLORESCER PROMOVEU DEBATES
E REFLEXÕES EM AÇÕES DA SEMANA INCLUSIVA

Uma sequência de eventos marcaram a "Semana
Inclusiva" realizada pelo Núcleo Florescer. Os eventos
tiveram como base o reforço da importância da
acessibilidade e da inclusão, além da garantia do
acesso e permanência com a efetiva participação e
equidade dos direitos. O Núcleo Florescer é uma
extensão da Secretaria Municipal da Educação e
Cultura que visa a inclusão e tratamento, com equipe
especializada, dos alunos especiais.

A Semana Inclusiva ocorreu nos dias 28, 29 e
30 de setembro e contou com diversas atividades
lúdicas e reflexivas. O primeiro dia contou com o
Aulão Inclusivo com o tema "Libras - Uma aula para
os sentidos". No segundo, o filme 'Temple Grandin'
foi exibido e, em seguida, debatido entre aqueles
que estiveram presentes. Por fim, no último dia
aconteceu o 1º Encontro de Famílias Atípicas do
Florescer (EFAF), reunindo algumas famílias e
profissionais da educação para palestras e debates.

Em conversa com a equipe, Millena Nunes reforça
que assumiu a coordenação de Educação Especial
do Município para trabalhar em prol das pessoas
com deficiência (PCD), pela melhoria da qualidade
de vida, saúde e serviços educacionais com mais
equidade e participação, erradicando qualquer forma
de preconceito e segregação. Quando questionada
sobre o evento, Millena ressaltou que "foram 3 dias
recheados de ensinamentos necessários e
importantes para todos nós, como sociedade e como
seres humanos. Foram dias que certamente agregaram
conhecimento e contribuíram ainda mais na busca
por uma Caculé mais inclusiva; uma busca que não
pode parar! Vale sempre ressaltar: incluir é um dever
social!"

O NÚCLEO FLORESCER É UMA EXTENSÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E
CULTURA QUE VISA A INCLUSÃO E TRATAMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

O Brasil está alastrando os seus campos de batalha. Alguns,
por obra de mentiras e ficção. Por exemplo: milhares de pessoas,
de aglomerações já passadas, são apresentadas em vídeos de
eventos que ocorreram ontem ou hoje. O maior ajuntamento
de massas, no movimento pelas eleições diretas, em 16 de
abril de 1984, foi suplantado por 126 mil pessoas na Avenida
Paulista em apoio a Jair Bolsonaro. A mentira campeia. E o
ódio sai do congelador para arrebentar as correntes de emoção
das massas. Ora, trata-se da maior dispersão de energia já
vista na história recente do país. Uma insanidade. Um retrocesso.
Um atraso. Infelizmente, a campanha de 2022 ganha as ruas,
sem nem termos certeza de que Lula e Bolsonaro sejam
candidatos. Tudo pode mudar na undécima hora.

As campanhas eleitorais, regra geral, se dirigem a dois
tipos de públicos: eleitores interessados na política, racionais,
com intenção de voto definida; e grupamentos dispersos,
desinformados, instáveis e emotivos. Os primeiros se interessam
pelos discursos de seus candidatos, sendo pouco suscetíveis
às mensagens dos adversários, enquanto os segundos,
pragmáticos, podem mudar de posição, de acordo com os
benefícios - maiores ou menores - oferecidos pelos contendores
por meio de propostas para áreas como saúde, educação,
transportes, segurança, habitação, emprego e bem-estar social.
Os perfis de eleitores, sejam os engajados ou os dispersos, se
guiam por critérios variados, não havendo um padrão exclusivo
para decidir sobre o voto. Entre eles se incluem proximidade,
qualidade das ideias, viabilidade da promessa, demagogia,
populismo, história pessoal (facadas) e até empatia gerada pela
maneira como o candidato se apresenta.

Essas divisões eleitorais constituem o alvo dos tiroteios de
campanhas, donde se pinça a indagação: o combate direto -
com a arma da desconstrução do adversário - dá resultados?
É sabido que campanha negativa afeta a opção eleitoral. O
impacto é mais forte junto a indecisos que aguardam a reta
final para tomar partido. Será que teremos campanha negativa
até outubro de 2022?

Campanha negativa é também tradição noutras praças. Nos
EUA, Lyndon Johnson, candidato democrata a presidente em
1964, foi o primeiro a pagar anúncios para desmoralizar o
rival Barry Goldwater. Uma menina no campo desfolhava pétalas
de uma margarida, enquanto as contava uma a uma, até que,
chegando aos dez, uma voz masculina começava a reverter a
contagem. Na hora do zero, sob um ruído ensurdecedor, via-
se na tela uma nuvem de cogumelo, simbolizando a bomba
atômica, e a voz de Johnson: "Isto é o que está em jogo -
construir um mundo em que todas as crianças de Deus possam
viver ou, então, mergulhar nas trevas. Cabe a nós amar uns
aos outros ou perecer." O arremate: "Vote em Lyndon Johnson.
O que está em jogo é demais para que você se possa permitir
ficar em casa."

Em nenhum momento se mencionava Goldwater. O
anúncio saiu apenas uma vez, mas as TVs o repetiram. Outros
foram criados e massacraram o falcão republicano.

Esse modelo tenta associar candidatos aos valores da
sociedade. Às vezes, o ataque dá errado, os atingidos se
transformam em vítimas e as agressões se voltam contra os
agressores. Aluízio Alves, candidato a governador do Rio
Grande do Norte em 1960, acusado pelo adversário de correr
o Estado dia e noite liderando multidões pelas estradas,
apropriou-se do termo "cigano" a ele atribuído. Enfeitiçou as
massas. Os comícios pegavam fogo. Dinarte Mariz, o governador,
patrono da candidatura de Djalma Marinho, menosprezava:
"Quem vai a esses comícios é uma gentinha analfabeta." Aluízio
adotou o termo: "Minha querida gentinha." Ganhou a eleição.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular
da USP e consultor político Twitter@gaudtorquato. Acesse o
blog www.observatoriopolitico.org

A BATALHA DO ÓDIO
E DA MENTIRA

PATRULHA SOLIDÁRIA ENTREGA
ALIMENTOS E BRINQUEDOS

PARA FAMÍLIAS CARENTES EM
VITÓRIA DA CONQUISTA

Cestas básicas, kits de higiene e brinquedos foram entregues pela Patrulha Solidária do
Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO) e o projeto Mãos que Ajudam, nesse
último sábado (02). Famílias vulneráveis de diversos bairros de Vitória da Conquista, na região
Sudoeste, foram beneficiadas. As entregas ocorreram no povoado de Caiçara e nos bairros de
Vila Elisa, Sisal e Santos Dias.

As famílias foram cadastradas antecipadamente pela unidade de policiamento. Além de 300
cestas básicas, 100 mulheres foram acolhidas com kits de absorventes, sabonetes e roupas
íntimas arrecadados pela campanha Dignidade é a Regra. 100 kits de lanches, brinquedos e
guloseimas também foram distribuídos para as crianças.

Segundo a coordenadora da unidade, tenente PM Maria Alice de Santana, a Patrulha vem
acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade desde o início da pandemia de Covid-19.
"Nós tivemos notícia de pessoas que não tinham acesso a alguns itens da cesta básica e isso
gerou muita comoção em toda a equipe", lembrou a oficial.

AS ENTREGAS OCORRERAM NO POVOADO DE CAIÇARA
E NOS BAIRROS DE VILA ELISA, SISAL E SANTOS DIAS



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.304 - 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 Página 05

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

BARRA DA ESTIVA: TCM JULGA PROCEDENTE
DENÚNCIA CONTRA O PREFEITO JOÃO MACHADO

ASCOASCOASCOASCOASCOM TM TM TM TM TCMCMCMCMCM-B-B-B-B-BAAAAA

O Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios da Bahia (TCM-BA) julgou pro-
cedente o termo de ocorrência formu-
lado contra o prefeito de Barra da Es-
tiva, João Machado Ribeiro (PP), pelo
pagamento de R$ 90.739,82 em ju-
ros e multas, com danos ao erário, de-
correntes do atraso no adimplemento
de obrigações previdenciárias junto ao
INSS nos anos de 2017 e 2018. O
prefeito pode recorrer da decisão.

Durante a sessão da última quinta-
feira (30), o relator do processo,
conselheiro substituto Ronaldo Sant'-
Anna, multou o prefeito em R$ 2,5 mil.
O conselheiro Fernando Vita apre-
sentou voto divergente, incluindo na
decisão a determinação de ressarci-
mento aos cofres municipais da quantia
de R$ 90.739,82 e a formulação de
representação ao Ministério Público da
Bahia (MP-BA). O conselheiro substituto
Ronaldo Sant'Anna, considerou que
não é justa e nem razoável a imputação
de ressarcimento desse valor des-
pendido com o pagamento de juros e
multas por atraso na quitação de
obrigações previdenciárias junto ao
INSS. No seu entendimento, "o
adimplemento intempestivo dessas
obrigações resulta, em não raras
oportunidades, não de estrita má-fé,
mas de planejamento orçamentário
financeiro inadequado e insuficiência
de recursos", disse.

EM SUA GESTÃO, A PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA PAGOU
R$ 90.739,82 EM JUROS E MULTAS DEVIDO A ATRASOS NO ADIMPLEMENTO

DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS.
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BRUMADO: ATIVIDADES DO PROJETO
AABB COMUNIDADE SÃO RETOMADAS

Em parceria com a Prefeitura de Brumado, através
da Secretaria Municipal de Educação (Semec), as
atividades do projeto AABB Comunidade foram
retomadas. No evento oficial de reabertura do projeto,
o secretário da pasta, João Nolasco, explicou que a

AO TODO, 100 CRIANÇAS SERÃO CONTEMPLADAS PELO PROJETO

ideia é possibilitar às crianças carentes da
comunidade maior interação social através de um
espaço de lazer com piscina, campo de futebol e
outros equipamentos. "Esse local tão aconchegante
vai fazer com que essa criança se introduza e saiba

viver em sociedade. Isso é a Administração Educar
Para Libertar buscando, a cada dia, dar uma melhor
qualidade de ensino e aprendizado a esses alunos",
afirmou. Ao todo, 100 crianças serão contempladas
pelo projeto.
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JEQUIÉ: 19° BPM REALIZOU A
1ª FEIRA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE

Cerca de 300 homens, mulheres e crianças receberam atendimento médico
especializado, cuidados de beleza e aconselhamento, na sexta-feira (1º), durante
a I Feira Multidisciplinar de Saúde realizada na sede da Operação Ronda Maria
da Penha (OPRMP). A iniciativa foi promovida em lembrança ao Outubro Rosa,
mês de combate e prevenção ao câncer de mama. 213 mulheres, assistidas pela
OPRMP e moradoras locais, passaram pela triagem inicial para prevenir e detectar
a doença precocemente. Na sequência, as pacientes foram encaminhadas para
realizarem mamografia e exame ginecológico preventivo.

Segundo a comandante da OPRMP/Jequié, tenente PM-BA Patrícia de Oliveira
Batista, foram oferecidas também consultas com clínico geral, oncologista,
neuropsicopedagogo, pediatra, odontólogo, naturopata, fisioterapeuta, enfermeiro,

A AÇÃO, ORGANIZADA PELA OPERAÇÃO RONDA MARIA DA PENHA, FAZ PARTE DO OUTUBRO ROSA,
MÊS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / SSP-BA)

educador físico, psicólogo, terapeuta holístico, nutricionista, assistente social,
massoterapeuta, podólogo e advogado. "Realizamos um total de 400
atendimentos. Elas também cuidaram das unhas, cabelos, pele, sobrancelha e
maquiagem", listou a oficial. Além da especializada em atendimento à mulheres
vítimas de violência de gênero, o 19° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Jequié) e
as Associações Acolher e Transformar Amor Essencial (AATAE) e Associação
das Donas de Casa da Bahia (ADCB) também participaram da iniciativa.

O comandante do 19º BPM, major PM-BA Reinaldo Souza Santos, explicou que
sempre apoia ações em prol da comunidade. "A gente tem que buscar outras
alternativas, principalmente para as mulheres carentes. Nos mobilizamos para lembrar
de cuidar da saúde, em específico o câncer de mama", detalhou o oficial.
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CACULÉ: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVEU
CELEBRAÇÕES NA SEMANA DA PESSOA IDOSA

A Prefeitura de Caculé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou, entre os dias 1º e 05 de outubro, a Semana Especial da Pessoa Idosa.
A ação contou com diversas atividades que levaram alegria e momentos de descontração ao público da melhor idade. A semana de festividade foi marcada por
eventos diversos em espaços de convivência do município.

As festividades foram iniciadas dia 1º, com a celebração da Santa Missa, realizada na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Já no dia 04 aconteceu a
palestra com o tema "Direitos da População Idosa", ministrada pela Dra. Lívia Tolentino, e o momento terapêutico, ministrada pela terapeuta sistêmica Elisangela
Rodrigues. O encontro foi sediado na Câmara Municipal de Vereadores. A semana foi encerrada nessa terça-feira (05), com uma festa especial durante todo o
dia no Sítio Aconchego, tendo música ao vivo, atividades físicas e lúdicas, além de almoço e apresentações artísticas.

Seguindo os protocolos de segurança e saúde voltados a evitar o contágio da Covid-19, o encontrou teve participação das equipes da Secretaria Municipal de
Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). "Os encontros foram
um sucesso, tendo a oportunidade de unir os grupos da cidade, Várzea Grande e Água Branca, em momentos de convivência social, levando à população idosa
qualidade no serviço assistencial, com muito carinho e respeito por tudo o que representam", ressaltou o secretário da pasta, Williams Matheus.

AS ATIVIDADES COMEÇARAM NA SEXTA-FEIRA (1º) E TERMINARAM NA TERÇA-FEIRA, DIA 05
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GUAJERU: PREFEITO JILVAN TEIXEIRA VISITOU
OBRAS EM ANDAMENTO PELO MUNICÍPIO

Na manhã da terça-feira (05), o
prefeito Jilvan 'Galego' Teixeira (PSD)

realizou visitas técnicas a diversas
obras para acompanhar o andamento
e verificar se as cláusulas contratuais

firmadas com as empresas licitadas
estão sendo cumpridas. Ao todo,

foram visitadas as obras: de
construção da Garagem Municipal,

onde foi solicitada agilidade e
rapidez na conclusão dos serviços; a

reforma da Escola Municipal Antônio
Andrade, onde, junto com a

arquiteta, foi verificada às condições
do terreno para a construção de um

auditório, que será destinado ao
atendimento de toda a rede

municipal de ensino; e a obra de
ampliação do Centro de Saúde,
oportunidade a qual o prefeito

Galego sugeriu à arquiteta a
implantação de uma banheira para

parto humanizado. Segundo o
prefeito Jilvan Teixeira, o andamento

de todas as obras está dentro do
cronograma estabelecido.

FORAM VISITADAS AS OBRAS DA GARAGEM MUNICIPAL, DA ESCOLA
MUNICIPAL ANTÔNIO ANDRADE E DO CENTRO DE SAÚDE
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BRIGADA DE INCÊNDIO DA RHI MAGNESITA
REFORÇA O COMBATE À QUEIMADAS EM BRUMADO

A estiagem severa de 2021, além de causar
prejuízos econômicos e sociais, traz consigo o risco
das queimadas. Em Brumado, um dos esforços de
combate a esse tipo de ocorrência concentra-se na
Brigada de Incêndio mantida pela RHI Magnesita.
Desde junho, a equipe de voluntários treinados pela
empresa atuou em seis incidentes, sendo que em
um deles ela evitou que o fogo alcançasse as
instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia (IFBA).

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), houve crescimento de 34% no
número de queimadas registradas na Bahia nos
últimos 5 anos. Tendo em conta apenas a região
sudoeste do estado, foram assinalados 1.635 focos
de incêndio em 2021, segunda maior marca do
estado. Em Brumado, além do fogo debelado no
campus do IFBA, a Brigada da RHI Magnesita atuou
em ocorrências próximas à Vila Presidente Vargas,
Vila de Pedra Preta e à Urbis, bem como às margens
da BR-030 e de estradas vicinais. Atualmente, a
Brigada de Incêndio conta com 100 integrantes,
todos trabalhadores da empresa que exercem
variadas funções dentro da operação. Eles atuam
como brigadistas de forma voluntária e recebem
treinamento especializado de 40h para desempenhar
esse papel, além de passarem por cursos de
reciclagem semestrais. As aulas são ministradas por
profissionais habilitados.

"A pessoa que quer se tornar brigadista, além de
ter uma vontade natural de ajudar o próximo, também
deve apresentar algumas aptidões, como bom preparo
físico, agilidade, senso crítico para tomada de
decisões e capacidade de analisar cenários, além de

DESDE JUNHO, OS 100 BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS DA EMPRESA ATUARAM EM 6
OCORRÊNCIAS; EM UMA DELAS, ELES IMPEDIRAM QUE AS CHAMAS ATINGISSEM O IFBA.

ter a capacidade de manter a frieza em momentos
de tensão", explica Patrícia Vasconcelos, engenheira
de segurança da RHI Magnesita e uma das
coordenadoras da brigada. Quando acionados, os
brigadistas recebem os devidos equipamentos de
proteção individual (EPI), como capacete, balaclava,
luvas, botas e óculos, dentre outros. Caminhões-pipa,
com jatos de água que alcançam 30 metros, dão
suporte às equipes.

A existência da Brigada não substitui o papel do
Corpo de Bombeiros Militar. As diferenças vão desde
a capacidade técnico-operacional à própria natureza
de atuação, visto que os brigadistas são voluntários.
"É importante deixar claro que não podemos atender

a todo tipo de ocorrência, nossa capacidade é mais
restrita. Por exemplo, focos de incêndio que envolvem
eletricidade ou algum tipo de óleo não podem ser
combatidos com água. São situações que requerem
competências e equipamentos muito específicos",
explica Patrícia Vasconcelos. Além disso, os brigadistas
da RHI Magnesita têm o trabalho limitado ao território
de Brumado. Ainda que lide com situações de menor
complexidade, a existência da Brigada de Incêndio
no município representa um apoio importante. "É
muito válida a presença de um corpo treinado de
brigadistas na cidade. Sempre estamos à disposição
quando sabemos que temos condições técnicas e
operacionais de ajudar", finaliza Patrícia Vasconcelos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 184/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062 /2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização
de DISPENSA DE LICITAÇÃO que tem por objeto a prestação de serviços de concretagem de pontes localizadas nos trajetos
das estradas vicinais da região de Algodão a região de Lagoa da Laje, zona rural deste Município de Ituaçu/BA. A abertura dos
envelopes se dará no próximo dia 11 de outubro de 2021, às 11:00h, na sala Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu,
sita na Praça Gilberto Gil, s/nº,em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I.
Esclarecimentos adicionais através: licitacaoituacu@hotmail.com.Ituaçu/BA, 6 de outubro de 2021. Aleomar Gomes Brito-
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 182/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - O
MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações, senhor
Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 002/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de CHAMADA PÚBLICA autuado sob o nº 001/2021, Processo Administrativo
nº 182/2021, no dia 20 de setembro de 2021 visando a aquisição de gêneros alimentícios oriundos de Agricultura Familiar, para
atender as necessidades da Secretaria de Educação desta Administração Pública, conforme Termo de Referência Anexo I do
Edital. O prazo de entrega dos envelopes será até o dia 28 de outubro de 2021 às 08:30 horas, no setor de licitações, com sede
na Prefeitura Municipal de Ituaçu na Praça Gilberto Gil s/nº - Centro - Ituaçu/BA, ocasião em que as 09:00 horas os mesmos serão
abertos, na presença dos interessados, e julgados pela Comissão Permanente de Licitações,em conformidade com as
especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o
certame) estará disponível na Comissão de Licitações no endereço supracitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00
e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 08 de
outubro de 2021. Aleomar Gomes Brito – Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - A Pregoeira Municipal de Caraíbas, torna público que fará realizar
Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 014/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por
Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos, Material Penso (médico-hospitalar) e Material
Odontológico, para atender as necessidades da Rede de Saúde do Município, conforme especificações constantes nos Anexos.
Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 25/10/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e
edital através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com. Outros atos e edital serão publicados no Diário Oficial do Município:
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Jones Celho Dias - Prefeito. Zildi Santos da Silva - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - A Pregoeira Municipal de Caraíbas, torna público que fará realizar
Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 016/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por
Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de material didático e de expediente para atender as necessidades
das secretarias do município, conforme especificações constantes nos Anexos. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário
de Brasília) do dia 20/10/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails:
licitacaraibas17@gmail.com. Outros atos e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/
Site/DiarioOficial. Jones Celho Dias - Prefeito. Zildi Santos da Silva - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 - A Pregoeira Municipal de Caraíbas, torna público que
fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 017/2021, Forma de Julgamento
Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de construção e madeiras
para atender as necessidades das Secretarias Municipais, referente aos lotes fracassados ou desertos no Pregão nº
013/2021 conforme especificações constantes nos Anexos. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília)
do dia 18/10/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails: licitaca-
raibas17@gmail.com. Outros atos e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://
www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Jones Celho Dias - Prefeito. Zildi Santos da Silva, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 037/2021 - Processo de Administrativo n.º
085/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A SEREM USADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE MORTUGABA.
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 22 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. 08 de outubro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 01/2021 - A CPL torna Público que dia 10/11/2021, às 08h, na Rua Anísio Teixeira
02-1º Pavimento, Centro, realizará Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, tipo maior oferta, regida pela Lei. Nº 8.666/93 e
alterações posteriores, tendo como objeto: Concessão de uso de espaço público destinado a exploração de serviços financeiros
ou congêneres, conforme edital e anexos. Edital completo 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 14:00 h de segunda a sexta, site
www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 08 de outubro de 2021. João Paulo da Silva Souza Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 - O Município de Caculé-BA, através do seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Municipal nº 012/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme consta em Ata,
que no PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de sacolas plásticas em
atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município, com abertura marcada para o dia 21 de setembro de
2021, às 10h00min, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão considerada como DESERTA. Esclarecimentos
adicionais no setor de Licitações da Prefeitura, fone: (77) 3455-1412, e-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br ou site: http://
governodecacule.ba.gov.br/. CACULÉ - BA, 21 de setembro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA 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 ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 028/2021 do
tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos do tipo
Eletrodomésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, será realizado no site www.licitacoes-
e.com.br, para o dia 21/10/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA
PRORROGADO ATÉ 21/10/2021 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para 21/10/2021, às 09:00h.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações deste processo serão divulgados no
site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro
- Prefeito Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA 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 ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 029/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição
de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais,
será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, para o dia 22/10/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 22/10/2021 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para 22/

10/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA 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 ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 030/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição
de Materiais Esportivos e Recreativo e Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, para o dia 25/10/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 25/10/2021 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para
25/10/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417- 2252. Demais publicações deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.304 - 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021Página 12

MÁQUINA PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO COMPRADA
PELA PREFEITURA CHEGA EM GUANAMBI

Na manhã desta quinta-feira (07)
a máquina vibro-acabadora,
equipamento utilizado para
aplicação de asfalto, chegou à sede
da Secretaria Municipal de
Infraestrutura de Guanambi. A
aquisição da máquina custou de R$
1,25 milhão aos cofres municipais.
“Não ficará um bairro em nossa
cidade e nos distritos sem
pavimentação”, disse o prefeito
Nilo Coelho (DEM). O secretário
de Infraestrutura Michel Macedo
também comemorou a aquisição da
máquina. “Nós enfrentamos
dificuldades, mas estamos aqui
para trabalhar. Não paramos um
instante para atender as demandas
da nossa comunidade”. A
Prefeitura de Guanambi também já
havia adquirido uma usina de
asfalto, que está preste
a ser instalada.

“NÃO FICARÁ UM BAIRRO EM NOSSA CIDADE E NOS DISTRITOS SEM PAVIMENTAÇÃO”, DISSE  NILO COELHO

BRUMADO: VEREADORA VERIMAR ATENDE DEMANDAS
DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PAI JOÃO

No domingo (03), a presidente
da Câmara Municipal de Brumado,

vereadora Verimar do Sindicato (PT),
esteve na Comunidade do Pai João,

na zona rural, em reunião com a
associação de moradores da região,

onde apresentou os ofícios, já
protocolados pelos órgãos

competentes, para atender as
demandas da Comunidade, como a
aquisição de um trator e a extensão
da rede do Sistema Simplificado de

Água. De acordo com Verimar, a
aquisição do trator já foi autorizada

e logo será entregue à associação
local. Já em relação à ampliação do

sistema simplificado de água, a
Companhia de Engenharia Hídrica e

de Saneamento da Bahia (CERB) já
autorizou uma visita de uma equipe

de técnicos para realização do
diagnóstico.

A REUNIÃO OCORREU NESSE ÚLTIMO DOMINGO, DIA 03/10, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DA COMUNIDADE DE PAI INÁCIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL.


