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BRUMADO: VEREADORA VERIMAR É VÍTIMA DE
‘FAKE NEWS’ E DENUNCIA À POLÍCIA CIVIL

VERIMAR TAMBÉM RECEBEU, EM SEU GABINETE,
UMA VISITA DA COMANDANTE DA 34ª CIPM,
MAJOR LEILA, QUE DESTACOU O COMPROMISSO DE
COMBATER CRIMES VIRTUAIS NO MUNICÍPIO.

A presidente da Câmara Municipal
de Brumado, vereadora Verimar do
Sindicato (PT) registrou um Boletim de
Ocorrência (B.O.) na Polícia Civil devido
à Fake News contra seu nome. A
parlamentar também recebeu, em seu
gabinete, uma visita da Comandante
da 34ª CIPM, Major Leila, que
destacou o compromisso da Polícia
Militar da Bahia (PM-BA) em combater
crimes virtuais no Município.

Em nota, a assessoria de comu-
nicação da vereadora destaca que "A
trajetória polít ica de Verimar é
forjada na luta por direitos e justiça

social, o que resultou na sua eleição
como vereadora de Brumado, após
uma atuação significativa no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais do muni-
cípio, não foi levada em conside-
ração por seus opositores e críticos,
já que a consideram incapaz para o
pleito apenas por ser mulher", além
de que "O que aconteceu com a
presidente da Câmara de Vereadores
de Brumado é mais um exemplo de
como a sociedade está longe de
superar o machismo e a exclusão de
gênero nos espaços de poder ainda
é uma triste realidade."
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RENOVA ENERGIA OBTÉM LICENÇAS AMBIENTAIS
PARA NOVOS COMPLEXOS EM BARRA E CAETITÉ

A Renova recebeu a Licença Prévia do Instituto
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia
(INEMA) para a implantação de um segundo parque
solar no município de Caetité, com potencial de
geração de 127,5 MW. As duas licenças consolidam
a estratégia da companhia de focar na geração de
energia eólica e solar. A Renova ainda, após longos
e profundos estudos com empresas, obteve a
confirmação que seus projetos em desenvolvimento
possuem margens de escoamento compatíveis às suas
capacidades nas regiões que estão alocados.

A Renova Energia também recebeu a licença prévia
do INEMA para o desenvolvimento e implantação de
um novo complexo de energia eólica na Região de
Barra no Estado, com potencial de geração de 576
MW. Com a licença, a Renova reforça a consolidação

PROJETO TERÁ POTENCIAL DE 576 MW E INTEGRA O PIPELINE DA
COMPANHIA QUE SOMA POTENCIAL DE GERAÇÃO DE 6 GW.

de seu pipeline, que contempla projetos com potencial
de geração de 6 GW de energia no Nordeste.

O Complexo Barra está localizado no centro-leste
da Bahia e será composto por 14 Parques Eólicos. A
Renova tem agora 5 anos para iniciar a implantar
desses novos parques. O centro geográfico da área
que abrigará o novo empreendimento está 1km do
bay de conexão com a Chesf. "Parte dos empre-
endimentos será alienada, como previsto em nosso
plano e recuperação judicial, e parte será incorporada
ao nosso portfólio de geração, com investimentos
próprios ou em parceria com investidores", diz
Marcelo Milliet, CEO da Renova.

ALALALALALTTTTTO SERTO SERTO SERTO SERTO SERTÃÃÃÃÃO III - O III - O III - O III - O III - A retomada do desenvol-
vimento de projetos futuros da Renova acontece no
momento em que a companhia se prepara para

colocar em operação o Complexo Eólico de Alto
Serão III - Fase A, que conta com 4 subestações,
208 km de linhas de transmissão, 155 torres de
geração de energia, distribuídas em 26 projetos, nos
municípios de Caetité, Igaporã, Pindaí, Licínio de
Almeida, Riacho de Santana e Guanambi. Quando
estiver em pleno funcionamento, terá capacidade de
gerar 432,7 MW´s, energia suficiente para abastecer
entre 900 mil e 1 milhão de residências, de acordo
com o padrão Aneel. O projeto, que será um dos
10 maiores parques de energia eólica da América
Latina, começa a operar no mês que vem. Até
dezembro, 40 unidades de geração estarão em
operação. As 155 turbinas instaladas estarão em
pleno funcionamento em abril de 2022. A rede irá
operar conectada ao sistema de distribuição da Chesf.
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GOVERNO DO ESTADO QUADRUPLICA VALOR DE
PRÊMIO PAGO A POLICIAS POR APREENSÃO DE ARMAS

O Governo do Estado anunciou que publicará,
no Diário Oficial deste sábado (16), mudanças no
decreto que regulamenta o Prêmio Especial pago
por arma de fogo apreendida em operações policiais.
Os policiais receberão quatro vezes o valor que até
então era pago por esse tipo de apreensão.

"A nossa polícia trabalha com inteligência e
determinação. Portanto, merece nosso reconhe-
cimento e valorização. Estamos multiplicando por
quatro o valor do prêmio que é pago por
apreensão de armas na Bahia, com o objetivo de

O PRÊMIO PARA AS ARMAS DE USO PERMITIDO PASSA PARA R$ 1.200; AS DE USO RESTRITO
R$ 2.400; OS FUZIS, METRALHADORAS E EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DAS FA: R$ 6.000,00

estimular este trabalho fundamental no en-
f rentamento da cr iminal idade" ,  a f i rmou o
governador Rui Costa (PT).

O prêmio pela apreensão de armas de fogo de
uso permitido, que era de R$ 300, passa a ser de R$
1.200, segundo o novo decreto, que entra em vigor
a partir de sábado (16). Já a premiação relativa às
armas de uso restrito foi reajustada de R$ 600 para
R$ 2.400. O maior prêmio será pago para armas do
tipo fuzil, metralhadoras e artefatos explosivos de
uso exclusivo das Forças Armadas (FA), que salta

de R$ 1.500 para R$ 6.000.
O secretário da Segurança Pública, Ricardo

Mandarino, destacou que o aumento nas premiações
vai ajudar no combate à circulação ilegal de armas.
"Quem tem que andar armada é a polícia, porque
ela usa arma para proteger o cidadão. Arma na mão
de pessoas privadas despreparadas não é proteção,
é risco". O Prêmio Especial continuará sendo pago
por arma de fogo apreendida, dividindo-se os valores
estabelecidos em partes iguais entre os componentes
da equipe que efetuar a apreensão da arma.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Não há nenhuma beleza na miséria. A frase é do angolano José
Eduardo Agualusa e cai bem para o momento. A fome que ataca
milhões de seres humanos no planeta, principalmente no continente
africano, é um espetáculo horripilante. As massas sofridas que habitam
as áreas de lama e esgoto, nas margens das grandes e médias cidades
do nosso país, mais de 50 milhões de pessoas, formam pelotões
avançados de sofrimento e dor. Os 15 milhões de brasileiros
desempregados habitam o universo da desesperança. A miséria é um
cancro que se espalha pelo corpo da Humanidade, devastando seres
e a natureza, corroendo os valores que, certo dia, não faz tempo,
semeávamos com amor no jardim dos nossos corações: a amizade, a
solidariedade, a harmonia, o respeito ao outro, o carinho, o
companheirismo, a humildade.

Hoje, as coisas estão ficando feias. Até os monumentos que tanto
admirávamos. Os belos cartões postais passam rápidos por nosso
olhar, perdendo o encanto e a magia que nos fazia sonhar. Que
adianta contemplar o Pão de Açúcar dentro de um cercado de miséria,
violência e morte? Que adianta tecer loas à grandeza e à beleza da
floresta amazônica, se ali, o que vemos são imensos espaços de fogo
e destruição? Para onde se contemple, nossa vista é levada, mesmo
sem querer, para as tochas da destruição, geralmente acesas pela
ambição humana ou pela cegueira que fecha as portas do bom senso.

A miséria habita tudo e ameaça chegar a cada um. Não se conforma
com a territorialidade física, pedaços da natureza dividida, mas inicia
sua depredação por mentes e corações. São sentimentos de ódio e
vingança, que tomam o lugar da bondade, são maquinações urdidas
com astúcia para vencer disposições e vontades adversárias, são
emboscadas tramadas para subjugar oponentes nesse jogo sujo e
maldoso que faz girar a humanidade em uma arena de lutas e
mortandade. A Humanidade dá adeus aos princípios morais e éticos
que, por séculos, edificaram os pilares de seu pensamento.

O respeito às leis da ciência agora ganha mais uma expressão:
negacionismo. O prazer de muitos que detêm o poder é negar, é tentar
abolir os avanços e as descobertas que os vários campos científicos
conseguiram, graças aos esforços de pessoas geniais, gente que cultivava
o prazer de fazer o bem da coletividade. Quantas vidas foram salvas
com as descobertas das vacinas e dos remédios. Quanto a Humanidade
ganhou com o passo a passo de seus criadores e inventores. Hoje,
negar todo esse aparato do bem transformou-se, até em negócio,
envolvendo, vejam só, pessoas que até cultivam saber e conhecimento.

Ganhar dinheiro, fazer fortuna, até com a miséria dos outros,
virou o leit motiv desta terceira década do século. Você teve um bom
dia? A pergunta é mais para saber se o interlocutor fez algum negócio,
avançou em seus empreendimentos, entrou dinheiro no cofre. E menos
se a paz guiou os passos da pessoa, se os afazeres foram todos cumpridos,
sob a certeza de que esses alimentos do espírito nos trazem bons
sonhos e um despertar com disposição para a labuta.

A palavra perde força. Nossos pais faziam seus negócios, muitas
vezes escudados sob a certeza de que bastava a palavra para assumir
um compromisso. Hoje, o negócio só vale se for validado em cartório,
com firma reconhecida, carimbos e testemunhas. Tempos insólitos.
Tempos estranhos. Tempos de incertezas. De muita conversa que se
perde pelo excesso de expressões jogadas ao vento. Tempos em que
até a morte se torna um ato banal. Hoje, morreram mil, ontem, 800.
Passamos o patamar de 20 milhões de contaminados. Antigamente
era assim: fulano morreu. Morreu? Não diga. Era uma tristeza imensa
com sentimento de dor e perda.

A Humanidade cumpre seu roteiro. Escritórios e fábricas trabalham
arduamente, milhões entopem trens e ônibus para chegar ao trabalho,
lugares de comer e beber, restaurantes e bares, ficam abarrotados,
principalmente nesse ciclo de domínio da pandemia do coronavírus
19. Mas não há como negar que muitas coisas mudaram. E a miséria
entra em novos habitats. Antes, referíamo-nos ao campo físico para
tratar do feio, do bonito, do belo e do horrível. Hoje, a feiura assumiu
novos contornos.

Sob o verso de Manuel Bandeira: "que importa a paisagem, a
Glória, a baía, a linha do horizonte? O que vejo é o beco."

Gaudêncio TGaudêncio TGaudêncio TGaudêncio TGaudêncio Torororororquaquaquaquaquato é jornal ista ,  escri torto é jornal ista ,  escri torto é jornal ista ,  escri torto é jornal ista ,  escri torto é jornal ista ,  escri tor,  pr,  pr,  pr,  pr,  prooooofffffessor t i tular daessor t i tular daessor t i tular daessor t i tular daessor t i tular da
USP e consultor polí t ico TUSP e consultor polí t ico TUSP e consultor polí t ico TUSP e consultor polí t ico TUSP e consultor polí t ico Twitter@gaudtorwitter@gaudtorwitter@gaudtorwitter@gaudtorwitter@gaudtorquaquaquaquaquato. Ato. Ato. Ato. Ato. Acesse o blogcesse o blogcesse o blogcesse o blogcesse o blog
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NÃO HÁ BELEZA
NA MISÉRIA

PROJETO CIDADÃO DO FUTURO
LEVOU 80 CRIANÇAS AO CIRCO

ALEGRIA EM BRUMADO

O brilho do circo marcou a comemoração
do Dia das Crianças em Brumado. Jovens que
participam do projeto Cidadão do Futuro,
mantido pela RHI Magnesita em parceria com
a Associação de Moradores da Comunidade
da Vila Presidente Vargas, vivenciaram toda a
riqueza do picadeiro com apresentações de
acrobatas, malabaristas, equilibristas e dos
aclamados palhaços. Ao todo, 80 crianças
participaram do espetáculo montado pelo Circo
Alegria especialmente para elas, que aconteceu
na tarde de quarta-feira (13), na Vila Presidente
Vargas, em Brumado.

A ação dialoga diretamente com o pilar
cultural do Cidadão do Futuro. Desde 2012, a
iniciativa promovida pela RHI Magnesita trabalha
o desenvolvimento de jovens a partir de
atividades esportivas, culturais e ensino de
idiomas. Atualmente, 100 crianças e ado-
lescentes, de 5 a 17 anos, frequentam o projeto
e têm acesso a aulas de natação e inglês
ministradas por professores da própria
comunidade. Todas as atividades acontecem no
GREMAG, o grêmio recreativo da companhia.
Ao longo de quase uma década, o programa
soma 1,8 mil atendimentos nas comunidades

OS ORGANIZADORES DO PROJETO, DESENVOLVIDO PELA
RHI MAGNESITA, MONTARAM O ESPETÁCULO DO CIRCO
ALEGRIA ESPECIALMENTE PARA O DIA DAS CRIANÇAS

da Vila Presidente Vargas, Campo Seco I e
Campo Seco II, em Brumado.

"Nosso principal objetivo é fortalecer os
vínculos entre a família, a escola, a RHI Magnesita
e a comunidade, além de garantir um futuro digno
para as crianças através de experiências
educacionais", explica Lucilla Matos, analista de
Responsabilidade Social da RHI Magnesita,
complementando ainda que o projeto também
promove a inclusão de famílias com benefícios
diretos de melhoria da saúde, qualidade de vida,
relacionamento interpessoal e vínculo afetivo: "Há
a oferta de aulas de hidroginástica para os pais
e cuidadores que acompanham as crianças nas
atividades, para que eles possam aproveitar de
forma produtiva o seu tempo."

Desde 2020, quando a pandemia impôs
restrições a eventos que gerassem aglomeração
social, a RHI Magnesita cedeu um espaço para
a permanência do Circo Alegria, permitindo aos
artistas residirem no local, uma ajuda bem-vinda
em um momento de grande dificuldade. Além
de Brumado, a RHI Magnesita promoveu ações
de comemoração do Dia das Crianças em
Santaluz, na Bahia, e em Uberaba, Ponte Alta e
Contagem, em Minas Gerais.
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BAHIA: BOMBEIROS ATUAM NO COMBATE A
INCÊNDIOS EM 3 REGIÕES DO ESTADO

OS BOMBEIROS ESTÃO DIVIDIDOS NAS BASES OESTE, CHAPADA DIAMANTINA E
NORTE, ONDE REALIZAM OS COMBATES AOS INCÊNDIOS DE FORMA DIRETA

Ao todo, 171 bombeiros
militares, 7 brigadistas

voluntários, 10 aeronaves
modelo air tractor, 1 helicóptero

do Graer/PMBA e 1 drone
fazem parte da estrutura

empregada para o combate
aos incêndios florestais na Bahia.

Eles estão divididos nas bases
Oeste, Chapada Diamantina e

Norte, onde realizam os
combates de forma direta. O

trabalho inclui monitoramento
aéreo e lançamento de água

feito pelos aviões. As
informações são da Secretaria

de Comunicação Social da Bahia.

BarrBarrBarrBarrBarreireireireireiras:as:as:as:as: Na localidade de Serra Talhada, a
guarnição está atuando no foco principal resfriando
e diminuindo a intensidade das chamas. Duas
aeronaves dão apoio no combate.
Riachão das Neves:Riachão das Neves:Riachão das Neves:Riachão das Neves:Riachão das Neves: Os bombeiros estão
realizando o combate direto às chamas. Aviões dão
apoio e realizam o monitoramento aéreo.
Barra:Barra:Barra:Barra:Barra: Na comunidade do Igarité, os bombeiros
atuam com o combate direto aos focos. Aeronaves
dão apoio com o monitoramento aéreo da área
atingida e a identificação de possíveis novos focos.
IbotiramaIbotiramaIbotiramaIbotiramaIbotirama: A guarnição realiza o combate direto
na comunidade de Barreiro. Aviões continuam
dando o apoio aéreo.
PPPPParararararaaaaatinga:tinga:tinga:tinga:tinga: Na localidade Barreiro de Rosa/Agreste,
o combate direto continua, assim como a confecção
de aceiros.

Correntina:Correntina:Correntina:Correntina:Correntina: Bombeiros e brigadistas locais
conseguiram evitar que as chamas atingissem
residências. O combate direto continua também em
outros focos na região.
Cotegipe:Cotegipe:Cotegipe:Cotegipe:Cotegipe: A guarnição está realizando o rescaldo
e monitoramento.
BuritirBuritirBuritirBuritirBuritirama:ama:ama:ama:ama: No povoado Cabeça de Vaca, os
bombeiros continuam com o combate indireto e
aumentando a extensão dos aceiros confeccionados.
Barreiras:Barreiras:Barreiras:Barreiras:Barreiras: O combate continua de forma direta na
localidade da Cachoeira do Redondo.
Santa Maria da Vitória:Santa Maria da Vitória:Santa Maria da Vitória:Santa Maria da Vitória:Santa Maria da Vitória: Os bombeiros realizam
o combate de forma direta.
Macaúbas:Macaúbas:Macaúbas:Macaúbas:Macaúbas: Os combates ocorrem em Macaúbas,
Boquira e Paratinga.
Itaguaçu da Bahia:Itaguaçu da Bahia:Itaguaçu da Bahia:Itaguaçu da Bahia:Itaguaçu da Bahia: A equipe realiza o combate
direto, mas a região possui extensa vegetação nativa,

o que dificulta o acesso.
Iraquara:Iraquara:Iraquara:Iraquara:Iraquara: Após monitoramento, não foram
identificados novos pontos de calor.
AndarAndarAndarAndarAndaraí:aí:aí:aí:aí: Na região do Assentamento Mata Verde,
o combate direto continua, aliado à confecção de
aceiros, em uma área muito extensa.
Livramento de Nossa Senhora:Livramento de Nossa Senhora:Livramento de Nossa Senhora:Livramento de Nossa Senhora:Livramento de Nossa Senhora: O combate
continua. Os bombeiros que estão em solo
orientam os pilotos das aeronaves no combate e
monitoramento aéreo. A região é muito íngreme e
a vegetação alta. Helicóptero do Graer/PMBA
também está dando apoio ao combate.
IIIIIramaia:ramaia:ramaia:ramaia:ramaia: Bombeiros com o apoio de brigadistas vo-
luntários estão realizando o combate direto às chamas.
Campo Alegre de Lourdes:Campo Alegre de Lourdes:Campo Alegre de Lourdes:Campo Alegre de Lourdes:Campo Alegre de Lourdes: Os bombeiros
permanecem no combate direto, enquanto drone
realiza o monitoramento aéreo.

CONFIRA ABCONFIRA ABCONFIRA ABCONFIRA ABCONFIRA ABAIXAIXAIXAIXAIXO COO COO COO COO COMMMMMO ESO ESO ESO ESO ESTTTTTÁ A SITUAÇÃÁ A SITUAÇÃÁ A SITUAÇÃÁ A SITUAÇÃÁ A SITUAÇÃO EMO EMO EMO EMO EM
CADCADCADCADCADA MUNICÍPIO AA MUNICÍPIO AA MUNICÍPIO AA MUNICÍPIO AA MUNICÍPIO ATINGIDO PELTINGIDO PELTINGIDO PELTINGIDO PELTINGIDO PELAS CHAMAS CHAMAS CHAMAS CHAMAS CHAMAS:AS:AS:AS:AS:

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

A felicidade não é um ponto de chegada. Ela é caminho.
Ela está no caminho. Se olharmos a sociedade atual
perceberemos que muitas pessoas vivem mal, sofrem de um
mal-estar e de insatisfação. Aumentam as farmácias nas
cidades e os livros sobre felicidade, nas prateleiras, são
abundantes. Esses fenômenos estão deixando o povo mais
saudável e feliz? Certamente não.

Não há um tempo na história da humanidade que se
falou mais de felicidade do que atualmente. O excesso de
discurso mostra que a busca por felicidade está na ordem
do dia. Todos queremos encontrá-la. Ninguém quer viver
angustiado e triste. Queremos respostas as nossas perguntas
e aos anseios mais profundos. Muitos estão à procura de
migalhas de felicidade. Não conseguem mais ser felizes
com as pequenas coisas. Correm atrás de algo, que parece
estar sempre a frente e longe de si.

A felicidade não é uma meta, mas é uma consequência.
Ela é a colheita de tudo aquilo que fui fazendo e vou
fazendo. É a colheita que vai acontecendo ao longo da
vida. Não é a colheita final. É aquela satisfação e alegria
que vamos encontrando no decorrer dos dias, por tudo
aquilo que vamos plantando. Felicidade não se improvisa,
e nem acontece independente de nossas buscas. Temos
uma essência e a felicidade é estar conectado com essa
essência, que cada um descobre em si. Essa é uma tarefa
minha. Quando busco fazer o bem, ser ético, compreender-
me como sou e me aceitar, evoluir nos pensamentos e nos
padrões de comportamento, ser grato pela vida e honrar
minha história e as pessoas com quem compus a minha
vida, perceber nas coisas simples a beleza e retirar dali
alegria e contentamento, então estou no caminho e a
felicidade irá se apresentando pra mim como uma realidade.

Pessoas mais felizes se sentem mais confiantes e seguras.
Não caminham sobre ovos, onde cada pequena coisa parece
ser uma ameaça. Felizes não são pessoas que não tem
sofrimentos ou que são poupadas dos sofrimentos, das
dificuldades e dos obstáculos. As pessoas felizes conseguem
ver além da própria realidade e dar um sentido novo e
dinâmico ao cotidiano.

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
contato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.br

A FELICIDADE E O
MAL-ESTAR ATUAL

SEMA AUTORIZA O ENVIO DE
2 AVIÕES PARA COMBATER
INCÊNDIO EM MACAÚBAS

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(Sema) e o Instituto Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema), por intermédio da Operação
Bahia Sem Fogo (BSF), formalizaram o reforço
de mais 2 aeronaves Air Tractor no combate
aos incêndios no município de Macaúbas nessa
última segunda (11). Esse modelo possui
capacidade de armazenamento de 2 mil litros
de água.

As outras aeronaves estão em operação em
Barreiras, Riachão das Neves, Barra e Ibotirama,
com 2 aviões em cada, e em Livramento de
Nossa Senhora e Rio de Contas, com 1 em
cada. A operação também inclui 2 vans, 2
veículos 4×4, 1 caminhão baú e 1 helicóptero
do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da
Bahia (Graer). No campo, o Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) atua com
192 combatentes que trabalham em conjunto
com os brigadistas voluntários. Também 25
técnicos do Inema auxiliam na parte de campo
e administrativa.

TRABTRABTRABTRABTRABALHO DOS BOALHO DOS BOALHO DOS BOALHO DOS BOALHO DOS BOMBEIRMBEIRMBEIRMBEIRMBEIROS - OS - OS - OS - OS - Por
volta das 5h, os bombeiros iniciam o dia por
trilhas íngremes, terrenos com relevos variados
e equipados com mochilas costais, abafadores,
pás, foices e enxadas. Ao longo do percurso,
eles constroem aceiros, para evitar que o fogo
se alastre, e fazem o combate direto às chamas.

A QUALQUER SINAL DE INCÊNDIO, A POPULAÇÃO
PODE FAZER DENÚNCIA PARA OS NÚMEROS 193

OU 0800 071 1400. AMBAS GRATUITAMENTE

Por terra, também orientam os pilotos das
aeronaves nos lançamentos de água e no
monitoramento.

PROGRAMA BAHIA SEM FOGO -PROGRAMA BAHIA SEM FOGO -PROGRAMA BAHIA SEM FOGO -PROGRAMA BAHIA SEM FOGO -PROGRAMA BAHIA SEM FOGO - A
secretária do Meio Ambiente, Márcia Telles,
esclareceu que os incêndios são analisados
diariamente juntamente com o comando geral
do Corpo de Bombeiros, para avaliação do
efetivo de cada área de atuação. "Todos os dias,
analisamos a situação de cada localidade e,
depois de reunião conjunta com os órgãos do
Governo do Estado que estão envolvidos e os
bombeiros, avaliamos quais municípios
necessitam de uma concentração maior nos
esforços que contam com aeronaves e efetivo
de pessoas combatendo os incêndios na linha
de frente", avaliou Telles, relembrando ainda
que em junho deste ano foi publicada a Portaria
nº 23.465, do Inema, que suspende a
Declaração de Queima Controlada (DQC) nos
municípios que registraram, nos últimos 10
anos, maiores incidências de incêndios florestais
na Bahia.

CANAIS DE DENÚNCIA -CANAIS DE DENÚNCIA -CANAIS DE DENÚNCIA -CANAIS DE DENÚNCIA -CANAIS DE DENÚNCIA - A qualquer
sinal de incêndio, a população deve ligar para
o número 193. As denúncias de queimadas
ilegais e outros crimes ambientais podem ser
feitas pelo telefone 0800 071 1400. Ambas
gratuitamente.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede
na Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro - deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP
Nº 009/2021, em 26 de outubro de 2021 às 09:00 horas para: aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, entre
outros) e de gêneros de limpeza (limpeza, higiene, descartável, utilidades domésticas, entre outros), para atender a demanda
Desta Câmara Municipal De Livramento De Nossa Senhora - Estado Da Bahia. O edital está disponível no prédio da Câmara
Municipal de Vereadores ou pelo sítio eletrônico: https://www.camaralivramentodenossasenhora.ba.gov.br/site/diariooficial.
Os demais atos deste processo, bem como as demais informações pertinentes poderão ser obtidas presencialmente na sede
da Câmara Municipal de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, com horário de atendimento: 08h:00min às 13h:00min
de segunda à sexta. Livramento de Nossa Senhora, 13 de outubro de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio
de seu Pregoeiro, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob
o nº 008/2021, Processo Administrativo nº 166/2021, no dia 25 de outubro 2021, às 09h00, no endereço eletrônico Bolsa de
Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, cujo objeto é: contratação de serviços continuados de limpeza urbana (os quais
incluem os serviços de varrição de ruas, avenidas, praças, parques e outras áreas públicas; varrição de feiras e demais eventos
públicos; lavagem e limpeza de ruas, passeios e demais logradouros públicos; limpeza de bueiros, bocas de lobos e córregos;
poda e derrubada de árvores; raspagem de passeios, guias de meio- fio, sarjetas, vias e logradouros públicos com pintura de
guias e meios-fios);Serviços de Monitoria para o Transporte Escolar, Serviços de Vigilância Patrimonial, Serviços de Pintura
de Prédios Públicos e Serviços de Jardinagem, com fornecimento de mão de obra, complementares às atividades de Gestão
das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, de Educação, de Saúde, de Assistência Social e de Obras, Transportes
e Serviços Públicos, conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações
sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação na sede da prefeitura de segunda a sexta-feira das
8:00 às 12:00h  e das 14:00 h às 17:00 h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br (janela - transparência) ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL - www.bll.org.br. Ituaçu/BA., Ituaçu 13 de outubro
de 2021. Aleomar Gomes Brito- Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio
de seu Pregoeiro, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob
o nº 009/2021, Processo Administrativo nº 186/2021, no dia 26 de outubro 2021, às 09h00, no endereço eletrônico Bolsa de
Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, cujo objeto é: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TERRITÓRIO DESTE
MUNICÍPIO DE ITUAÇU (BA),  conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as
informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação na sede da prefeitura de segunda a sexta-
feira das 8:00 às 12:00h  e das 14:00 h às 17:00 h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br (janela - transparência) ou pelo e-
mail: ituaculicitacao@gmail.com, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL - www.bll.org.br. Ituaçu/BA., 13 de outubro
de 2021. Aleomar Gomes Brito- Pregoeiro.

AVISO DE L ICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 062/2021, Processo
Administrativo nº 189/2021, no dia 27 de outubro de 2021, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº. Objeto - Contratação de empresa para publicação dos atos oficiais do Jornal
de Grande Circulação e Diário Oficial da União, destinados a Prefeitura Municipal de Ituaçu - BA. Mais informações sobre o certame
no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 14 de outubro de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

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

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA 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, 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 015/2021 do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para Fornecimento de Peças e Materiais e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO – ID 901835 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 - Processo de Administrativo n.º 087/2021. Modalidade:
Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de transporte escolar do Município de
Mortugaba, para a condução dos alunos matriculados na rede de ensino de Mortugaba, em complemento aos serviços prestados
pela frota própria do Município, conforme especificações deste edital e de seus anexos. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 27 de outubro de 2021, às 09:00horas, 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. 14 de outubro
de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021 -  Processo de Licitação
n.º 088/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-
CBUQ, APLICADO, PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE
MORTUGABA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 27 de outubro de 2021,
às 11:00 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 às 12:00 horas. Mortugaba-BA. 14 de outubro de 2021. Anderson Dias da Rocha - Pregoeiro Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO 040/2021 - Processo de Administrativo n.º 089/
2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos / materiais permanentes (remanescentes) dos pregões 011, 012 e 013/2019 com
uso de recursos de Emendas Parlamentares Nº 10535.009000/1180-03, 10535.009000/1180-04, 10535.009000/1150-03, para
atender demanda da secretaria municipal de saúde do Município de Mortugaba - Bahia. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 27 de outubro de 2021, às 12:30 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. 14 de outubro
de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - Processo Administrativo n.º 090/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA BALBINO COELHO NA SEDE DO MUNICÍPIO
DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 09 de novembro,
às 09:30min, 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. 15 de outubro de 2021. RAFAEL BRITO ALVES - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N º 007/2021 - OBJETO: Aquisição parcelada de cestas básicas para serem
distribuídas às famílias carentes, deste Município. DATA: 27/10/2021. HORÁRIO: 08h30min. CRITÉRIO: Menor Preço global.
LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 - Centro - Ibiassucê-BA. O Edital completo poderá ser
adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08h às 12h. Ibiassucê, 14/10/2021.
Bruno Almeida Pereira. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2021 - SRP UASG: 983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para
eventual aquisição de medicamentos, insumos, material de laboratório, instrumentos e materiais odontológicos destinados à
manutenção das Unidades de Saúde do município de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 18/10/2021 às 08h
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/11/2021 às 08h30min no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e
seus anexos estão disponíveis aos interessados no site https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgo-
vernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a
sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 15/10/2021. Bruno Almeida Pereira Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 022/2021 - ID Nº 901788 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 022/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de varrição de vias públicas, coleta diária de resíduos sólidos domiciliares, comercial, público, de feiras livres
(inclusive podas de árvores), manutenção e conservação de praças e jardins, incluindo a limpeza, conservação das plantas em
toda zona urbana do município e no povoado de Várzea Grande para atender às demandas da Secretaria de Obras e Saneamento
deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 27 de outubro de 2021, às 09h15min, na sede desta
Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link:
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via
Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 15 de outubro de 2021. Pregoeiro - João Pedro Ribeiro do Nascimento.

Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas da frota das Secretarias Municipais, de acordo com
as especificações constantes do Edital, para o dia 15/10/2021. 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 15/10/2021 às
08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 15/10/2021, 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 017/2021 - 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 017/2021 do tipo menor
preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Oxigênio
Medicinal, Reguladores de Pressão para Cilindro de Oxigênio Medicinal, Fluxômetros e Umidificadores 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 15/10/2021 à partir das 17:45h até 26/10/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 26/10/2021, 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 018/2021 - 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 018/2021 do tipo menor
preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Materiais de
Madeira (Compensados, Eucaliptos, Guarnições, Madeirites, Portas, Tábuas, Tapume, Vigas, Ripas, Ripões, MDF's e Batentes)
e Materiais de Vidraçaria (Janelas de Vidro, Portas de Vidro, Vitrôs de Vidro, Espelhos, Divisórias, etc.) 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 15/
10/2021 à partir das 17:45h até 26/10/2021 às 14:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 26/10/2021, 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 019/2021 - 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 019/2021 do tipo menor
preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de Mobiliário, Brinquedos
e Jogos Lúdicos para atender as necessidades das Escolas e Creches 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 15/10/2021 à partir das 17:45h até 27/10/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 27/10/
2011, às 09:00h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva -
Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - DECISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - 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 010/2021 que tem por objeto
é o Registro de Preços para Aquisição de Urnas e Materiais Funerários e Prestação de Serviços Funerários para atender as
necessidades de pessoas carentes do Município, cuja sessão pública de licitação foi realizada no dia 05/08/2021, na Sede da
Prefeitura Municipal, torna público que o Recurso Administrativo interposto pela licitante TANATO ASSISTÊNCIA FAMILIAR
EIRELI - ME (CNPJ: 05.340.105/0001-03) foi INDEFERIDO e, conforme parecer jurídico decide: 1º) Negar provimento e INDEFERIR
os pedidos constantes nos Recursos Administrativos apresentados pela licitante TANATO ASSISTÊNCIA FAMILIAR EIRELI
- ME (CNPJ: 05.340.105/0001-03), mantendo a decisão inicial da Pregoeira que declarou a licitante PERINALVA DIAS DA SILVA
DE BRUMADO-ME (CNPJ: 97.420.665/0001-96) como vencedora; 2º) Publicar o teor destas decisões no Diário Oficial do
Município. Informações na Sede da Prefeitura e através do Fone: (77) 3449-2120. Malhada de Pedras-Ba, 14/10/2021. Carlos
Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de Mobiliário, Brinquedos
e Jogos Lúdicos para atender as necessidades das Escolas e Creches Municipais. Tipo: Menor Preço por Lote. O pregão será
realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações no site:
www.malhadadepedras.ba.gov.br. Início da sessão de disputa eletrônica: 27/10/2011, às 09:00h. Informações: (77) 3449-2120.
Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
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CONTROLADOR GERAL DA PREFEITURA DE
CONDEÚBA É O NOVO DIRETOR REGIONAL DA UCIB

O Controlador geral da Prefeitura de Condeúba,
Sr. Reinaldo Ribeiro, foi eleito Diretor Regional da
União das Controladorias Internas da Bahia (UCIB),
para a região Sudoeste. Na assembleia, que ocorreu
na última sexta-feira (08), em Salvador, contou com
a presença dos associados da UCIB e de alguns
convidados, também foi aprovada a reforma do
Estatuto da entidade, bem como a eleição para
presidente, vice e conselho fiscal. O controlador da
Prefeitura de Itaberaba, Maique Oliveira, foi eleito
presidente da UCIB. Os mandados são de 2 anos,
podendo ser reeleitos para mais 2 anos.

A UCIB tem como objetivo a representação das
Controladorias internas baianas, objetivando a defesa,
o fortalecimento e a melhoria das mesmas. Na ocasião,
Reinaldo Ribeiro pontuou a importância da UCIB para
a categoria, e destacou que é a primeira vez que um
controlador de um município de pequeno porte da
região assume uma posição de diretoria da entidade.
"Para mim é uma honra e ao mesmo tempo um grande
desafio. Temos 25 municípios no nosso território
do sudoeste, e precisamos avançar nessa questão
do Controle Interno. Vamos unir para avançar ainda
mais, pois sabemos que um controle interno
estruturado e eficiente acarreta em uma gestão pública
de qualidade."

NA ASSEMBLEIA TAMBÉM FOI APROVADA A REFORMA DO ESTATUTO DA ENTIDADE, BEM COMO
A ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE, VICE E CONSELHO FISCAL. OS MANDADOS SÃO DE 2 ANOS

LACEN DETECTA 63 AMOSTRAS DA VARIANTE DELTA
EM GUANAMBI E OUTROS 18 MUNICÍPIOS BAIANOS

O Laboratório Central de Saúde
Pública da Bahia (Lacen-BA) divulgou,
no sábado (09), a detecção por meio
de sequenciamento genético de mais
63 amostras da variante Delta da Covid-
19, no estado. Com estes novos registros,
a Bahia tem ao todo 135 casos da va-
riante, com 2 óbitos. Esses novos casos
foram identificados em pacientes resi-
dentes nos municípios de Baixa Grande,
Bonito, Camaçari, Cruz das Almas, Feira
de Santana, Guanambi, Itabuna, Jagua-
quara, Lauro de Freitas, Luís Eduardo
Magalhães, Porto Seguro, Remanso, Ria-
chão do Jacuípe, Salvador, Santa Maria
da Vitória, São Gonçalo dos Campos,
Senhor do Bonfim, Sento Sé e Uauá.

Anteriormente, 72 casos com a
variante Delta foram notificados em
residentes dos municípios de Aporá,
Baixa Grande, Barrocas, Bonito,
Brumado, Camaçari, Canavieiras, Cícero
Dantas, Conceição do Almeida, Coribe,

Entre Rios, Feira de Santana, Ilhéus,
Itabuna, Lauro de Freitas, Maracás e
Nilo Peçanha, Maraú, Medeiros Neto,
Muritiba, Nova Fátima, Pé de Serra,
Prado, Riachão do Jacuípe, Salvador, São

Gonçalo dos Campos, Sapeaçu, Senhor
do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de
Freitas, 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 con-
centrando 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
(Sesab) em exercício, Tereza Paim, ressalta
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. Temos mais de 700
mil pessoas que não tomaram a segunda
dose. O esquema completo de vacinação
dá uma maior garantia de defesa contra
a Covid-19", ressalta.


