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NA ALEMANHA, RUI COSTA BUSCA INVESTIMENTOS
PARA A GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS;

BAHIA É O ESTADO LÍDER NO SETOR

A Bahia lidera o ranking dos 5 principais estados
na geração acumulada de energia solar e eólica,
entre janeiro e agosto de 2021. Juntas, as fontes
renováveis deverão investir cerca de R$ 37 bilhões
em municípios baianos nos próximos anos, além dos
R$ 25,7 bilhões já injetados no estado para a criação
de parques eólicos e solares. Os dados são da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e
constam no Informe Executivo de Energia eólica e

PARA O RANKING É CONTABILIZADA A GERAÇÃO ACUMULADA DE
ENERGIA SOLAR E EÓLICA, ENTRE JANEIRO E AGOSTO DE 2021

solar de outubro, divulgados pela Secretaria de Des-
envolvimento Econômico (SDE), na segunda-feira
(18). Comparado a agosto de 2020, houve um
aumento de 14% na geração de energia eólica.

Em missão internacional, o governador Rui Costa
(PT) se reuniu, nesta segunda-feira (18), em Berlim,
capital da Alemanha, com executivos da Siemens
Energy, empresa com sede no país e que é líder em
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e soluções

para projetos voltados à geração e transmissão de
energia limpa em escala mundial. Acompanhado dos
secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico,
Nelson Leal; de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; e
do superintendente de atração de investimentos da
SDE, Paulo Guimarães, o governador conheceu a
tecnologia da empresa para a produção e aplicação
de hidrogênio verde, considerado o combustível do
futuro e que pode vir a ser produzido na Bahia.

A geração de empregos também é favorável quando se fala no segmento das energias renováveis
da Bahia. No Informe Executivo Solar, destaca-se a criação de 13 mil postos de trabalho diretos na
fase de construção dos parques que já estão em operação. A previsão é que sejam criados mais de
64 mil empregos diretos na fase de construção para os parques que estão em construção e
construção não iniciada. Já em energia eólica, a geração foi mais de 148 mil empregos em toda
cadeia produtiva, sendo mais de 57 mil contratações diretas na fase de construção dos parques
que já estão em operação, além de prever a criação de mais 69 mil empregos diretos e indiretos
para os parques que estão em construção e construção não iniciada.

GERAÇÃO DE EMPREGOS
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PREFEITO DE CACULÉ RECEBE PÁ CARREGADEIRA
E RECURSOS PARA A SAÚDE COM APOIO DOS

DEPUTADOS WALDENOR PEREIRA E ZÉ RAIMUNDO

O prefeito de Caculé, Pedro Dias, o vice-prefeito
Willian Lima, secretários municipais e lideranças
políticas participaram do ato de entrega de uma Pá
Carregadeira, que foi disponibilizada ao Município
através de emendas parlamentares do Deputado
Federal Waldenor Pereira e do Deputado Estadual Zé
Raimundo que também se fizeram presentes no
evento. O ato ocorreu na manhã dessa sexta-feira
(22), na Praça Deoclides Cardoso.

Durante o evento outros investimentos também

O ATO OCORREU NESSA SEXTA-FEIRA (22), NA PRAÇA DEOCLIDES CARDOSO

foram divulgados, como o direcionamento de R$
1 milhão para custeio da atenção básica de saúde
e mais R$ 360 mil em equipamentos que serão
destinados ao Hospital. Além da entrega da Pá
Carregadeira aval iada em R$ 500 mil ,  os
deputados também entregaram ao município 10
cadeiras de rodas no valor de R$ 800 cada, os
equipamentos serão destinados às Unidades
Básicas de Saúde (UBS).

O prefeito Pedro Dias ressaltou seu compromisso

com as promessas realizadas e celebrou a parceria
firme que possui com os deputados que cumprem as
promessas feitas para beneficiar Caculé. O vice-
prefeito Willian Lima destacou toda a gratidão e
admiração pelo trabalho da gestão e disposição dos
deputados em fazer sempre o melhor por Caculé.
Para encerrar o evento, Waldenor e Zé Raimundo
fizeram discursos pautados na responsabilidade em
cumprir com as metas estabelecidas e no empenho
direcionado às ações destinadas ao município.
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BRUMADO: PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS
É CONVIDADO A FALAR NA 26ª CONFERÊNCIA

DA ONU SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA

O prefeito de Brumado, Eduardo
Vasconcelos, foi convidado a falar na
26ª Conferência das Nações Unidas
(ONU) sobre Mudança Climática de
2021, a COP26, sobre o projeto de
energia solar implantando por sua gestão
nas escolas da rede municipal de ensino.
A conferência será realizada na cidade
de Glasgow, na Escócia, entre 31 de
outubro e 12 de novembro de 2021,
sob a presidência do Reino Unido.

VIA VÍDEO, O PREFEITO EDUARDO FALARÁ SOBRE O PROJETO DE ENERGIA SOLAR
IMPLANTANDO POR SUA GESTÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Em vídeo que será exibido na
conferência, o prefeito Eduardo
explicou que atualmente a totalidade
das escolas do ensino fundamental no
município funciona em tempo integral
e, em razão do clima tropical, todas
são climatizadas com inúmeros
aparelhos de ar-condicionado para
oferecer maior conforto aos professores
e alunos, o que gera um alto custo
nas contas de energia.

"Na busca da eficiência energética,
buscamos recursos da ordem de R$ 5
milhões para um sistema fotovoltaico
de 1.2 megawatts, composto por
3.666 módulos de 345 watts cada,
com capacidade média de geração
mensal de 185 mil quilowatts/hora/
mês", explicou o prefeito.

O sistema foi implantado em 18
unidades escolares, atendendo a
demanda de todas as 33 escolas da

rede. No total, cerca de 10 mil alunos
são beneficiados. Eduardo enfatizou
ainda que a climatização impactou
positivamente no aprendizado dos
estudantes. "Para se ter uma ideia, o
Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica [Ideb], que no nosso
Estado é de 4.9 e no Brasil é de 5.9,
aqui em Brumado obtivemos 6.1.
Somos um case de sucesso!", come-
morou o prefeito.
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BAHIA ULTRAPASSOU MARCA DE
50% DA POPULAÇÃO ACIMA DOS 12 ANOS

COMPLETAMENTE IMUNIZADA CONTRA COVID

A Bahia ultrapassou, nesta se-
gunda-feira (18), a marca de 50% da
população com 12 anos ou mais
completamente imunizada contra a
Covid-19. Ao todo, 6.370.057
tomaram as duas doses da vacina ou
a vacina de dose única, o que
representa 53,03% do público, esti-
mado em 12.732.254. Caso seja
considerada a população com a
primeira dose ou dose única, a Bahia
já vacinou 81.81% da população com
12 anos ou mais.

Na Bahia, nas últimas 24 horas,
foram registrados 378 casos de Covid-
19 (taxa de crescimento de +0,03%) e
397 recuperados (+0,03%) e 8 óbitos
(+0,03%). Dos 1.240.271 casos
confirmados desde o início da pan-
demia, 1.211.092 já são considerados
recuperados, 2.203 encontram-se
ativos e 26.976 tiveram óbito con-
firmado. Os dados são da Secretaria
da Saúde da Bahia (Sesab) e estão
disponíveis no Painel da Vacinação.

CASO SEJA CONSIDERADA A POPULAÇÃO COM A PRIMEIRA DOSE OU DOSE ÚNICA,
A BAHIA JÁ VACINOU 81.81% DA POPULAÇÃO COM 12 ANOS OU MAIS

BAHIA CHEGA A 190 CASOS DA VARIANTE
DELTA DA COVID-19 SEQUENCIADOS

Análises da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) apontaram mais 55
amostras da variante Delta da Covid-
19, na Bahia. Com estes novos registros,
o estado tem ao todo 190 casos da
variante sequenciadas, com 3 óbitos.

Os casos positivos para a variante
Delta foram identificados em 47
municípios, com maior número de
casos em Salvador (39), Pé de Serra
(19), Lauro de Freitas (12), Bonito (11),
Feira de Santana (9), Baixa Grande (7),
Riachão do Jacuípe (7) Ilhéus (7),
Camaçari (6) e Nova Fátima (6).

A secretária da Saúde do Estado
(Sesab), Tereza Paim, relata que a
variante Delta atualmente é a predo-
minante nas amostras sequenciadas. "É

um fato que nos preocupa, por isso
continuamos a afirmar que as pessoas
não devem achar que não temos mais
o vírus da Covid-19 circulando. Ainda
temos que continuar a usar máscaras
e devemos nos vacinar, tanto com a
primeira quanto com a segunda dose",
afirma Tereza Paim.

O Laboratório Central de Saúde
Pública da Bahia (Lacen-BA) também
tem feito sequenciamento amostras de
mais de 200 municípios baianos dos
9 Núcleos Regionais de Saúde. De
acordo com a diretora geral do Lacen-
BA, Arabela Leal, "Estamos concen-
trando atenção nas amostras pro-
venientes de municípios com aumento
do percentual de casos’.
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BRUMADO: NOVA SEDE DA POLICLÍNICA
MUNICIPAL FOI INAUGURADA

Na noite da última terça-feira (19), a nova sede da Policlínica Municipal
Manoel Fernandes dos Santos foi inaugurada. Localizada onde funcionava a
UPA Covid, na Rua Antônio Neves, no Bairro São Félix, a unidade conta com
estrutura para atender, por mês, até 1.200 consultas médicas com especialistas,
2.000 procedimentos/exames por mês, divididos em 14 especialidades, 1.400
sessões de fonoaudiologia e psicologia e cerca de 3.200 sessões de fisioterapia.

O ATO DE ENTREGA FOI CONDUZIDO PELO PREFEITO EDUARDO
VASCONCELOS, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

O ato de entrega foi conduzido pelo prefeito Eduardo Vasconcelos, juntamente
com o secretário municipal de saúde, Cláudio Feres. Em nota, a Prefeitura de
Brumado destaca que "mesmo com a implantação da Policlínica Regional de
Saúde, a Administração 'Educar para Libertar' decidiu manter a policlínica municipal
em funcionamento com o objetivo de garantir o amplo atendimento em saúde
da população".
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Estamos vivendo numa sociedade de muito barulho e
ruídos. Todos querem dizer sua palavra, mas sabemos pouco
escutar. Nos deparamos constantemente com um turbilhão
de informações que, ao invés de acalmar o coração e trazer
paz interior, nos deixa agitados. O pensamento fica acelerado
e não descansa. As redes sociais com os vários meios de
comunicação, o trabalho, as preocupações, as milhares de
informações e de sinais colocam nosso pensamento em
contínuo funcionamento.

O que isso colabora para a minha realização? Que
palavras eu tenho ouvido ou gosto de ouvir? Que palavras
tenho falado? O que leio? Não tenho dúvida que as
respostas a essas perguntas estão relacionadas com o
sentido da minha vida. Eu posso te dizer que gosto de
escutar as pessoas, porque ali compreendo o que se passa
no coração humano. Posso conhecer a pessoa pelas atitudes,
mas a compreenderei de verdade quando a escutar. E que
escuta preciso fazer?

A escuta e a compreensão da palavra do outro não é
coisa simples. Muitas vezes as pessoas analisam o que
escutam do outro a partir de compreensões superficiais.
Para compreender o outro e acolhê-lo, preciso entender o
que é o ser humano. Isso aprenderei com a vida, mas não
só. Aprendo com a escuta atenta, com a palestra, com o
interesse pelas experiências dos outros, com um bom livro,
com músicas boas, com mestres que ajudam a compreender
a vida e encontrar o seu sentido profundo. Aprendo com
experiências de vitórias e de perdas partilhadas e escutadas.
Aprendo quando sei escutar a palavra. Quem não escuta a
palavra vive uma vida superficial e sem sabor. É como a flor
que era para ser bonita, mas murchou por falta de água.

A vida passa, pela escuta da palavra. Não há outra
forma. Tenho escutado pessoas que se isolaram do mundo
e dos outros. Foram secando interiormente. A fonte da
felicidade secou. Estão tristes e sem rumo. Por isso, o que
eu desejo para você hoje: "Seja ouvinte da boa palavra.
Dela sempre brotará um sentido novo para a vida."

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

VOCÊ SABE OUVIR O
OUTRO?

BRAZIL IRON DEVE INVESTIR
R$ 1,2 BILHÕES EM FERROVIA

NO SUDOESTE BAIANO

A Brazil Iron Mineração Ltda, que possui
um projeto de mineração de ferro em Piatã e
em Abaíra, na Chapada Diamantina, solicitou
permissão ao Ministério da Infraestrutura para
implantar uma ferrovia e um terminal ferroviário
privado. É o primeiro pedido de um empreen-
dimento localizado na Bahia, com base no novo
instrumento de autorização ferroviária.

O projeto prevê 120km de trilhos, com
conexão à Ferrovia de Integração Oeste-Leste
(FIOL) e, futuramente, à Ferrovia Centro-Atlântica
(FCA), e a implantação do terminal, com um
investimento total de R$1,2 bilhão. O projeto
será desenvolvido em 3 etapas. Inicialmente, a
empresa quer executar um segmento de 70km
entre os municípios de Abaíra, local do terminal
ferroviário que pretende estruturar, e Brumado,
no sudoeste do estado. O trecho conectará a
mina Mocó, em Piatã (BA), e outros direitos
minerários que a empresa possui no estado,
ao entroncamento com a FIOL, próximo a
Brumado. A 2ª etapa contempla o carregamento

na região da mina, incluindo acesso às áreas
de estocagem de minério e suas estações de
carregamento, em percurso estimado em 50km.
Por fim, a 3ª etapa trata-se da ampliação dos
trilhos, conectando suas minas à FCA.

O pedido da mineradora é analisado com
mais 20 requerimentos de entes privados
interessados em construir e operar segmentos
ferroviários próprios. Todos são avaliados pela
equipe da Secretaria Nacional de Transportes
Terrestres (SNTT), sendo que 14 já passam por
análise da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) quanto à viabilidade
locacional. O Marco Legal das Ferrovias, criado
pela Medida Provisória 1.065/2021, também
avança no Congresso Nacional, após a
aprovação pelo Senado Federal do PLS 261/
18. O texto agora será analisado pela Câmara
dos Deputados. Caso aprovado sem mudanças
pelos deputados, a tramitação se conclui e o
projeto será sancionado pelo presidente da
República, virando lei.

A MINERADORA SOLICITOU AO GOVERNO
FEDERAL A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR

120KM DE FERROVIA E UM TERMINAL
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ INAUGUROU ACADEMIA
AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE BRASILÂNDIA

Na noite da última sexta-feira (15), a Prefeitura
de Ibiassucê, através da Secretaria de Infra Estrutura,
Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico,
inaugurou uma academia ao ar livre na comunidade
de Brasilândia. A obra foi uma parceria entre a
Prefeitura com João Gilberto Rebouças (Beto) e Maria
das Graças Rebouças (Graça), ex-moradores da
comunidade. A praça onde está localizada chama-
se "Praça Antônio Fonseca", em homenagem a um
antigo morador da comunidade.

Para o prefeito Adauto Prates, essa academia foi
inaugurada com muita alegria, pois é um local de
lazer para comunidade. "É importante que a
comunidade receba este investimento com carinho
e colabore para cuidarmos deste patrimônio. Peço
que todos os moradores nos ajudem a cuidar e
preservar a academia, assim durará muito tempo. Este
espaço que aqui estamos, foi montado com equi-
pamentos modernos e com grande variedade de
exercícios, que trabalham todos os grupos musculares.
O objetivo é favorecer a aquisição de condi-
cionamento físico por meio de exercícios leves e
promover a integração entre crianças, jovens e adultos
de toda a comunidade e assim melhorando a sua
qualidade de vida", declarou.

Além da academia, foi realizada a pavimentação
do seu entorno, com recursos próprios do Município,
para facilitar o acesso. Segundo o Secretário Erico
Viana, essas ações fazem parte do planejamento

A OBRA FOI REALIZA NUMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA
COM BETO E GRAÇA, EX-MORADORES DA COMUNIDADE

estratégico da administração que tem como principal
objetivo oferecer mais segurança, conforto, qualidade
de vida e obras que atendam aos anseios dos mora-
dores de Ibiassucê. "Este espaço contribui para a
melhora das capacidades físicas, postura e
mobilidade. Gostaria de agradecer a Beto e Graça
pela parceria, mesmo morando longe em São José
dos Campos [cidade do interior de São Paulo], não
esqueceram de suas origens e doaram os aparelhos
para que essa academia se tornasse realidade."

Além dos já citados, também estiveram presentes
a primeira-dama Wanda Prates; o vice-prefeito Nando
Cardoso; os secretários municipais de Administração,
Financias e Planejamento e o da Educação e Cultura,
Sebastião Neto, André Yuri e Sandro Novais,
respectivamente; o chefe de Gabinete, Gilmar Rocha;
o procurador-geral do Município, Tadeu Prates; o
presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio Farias;
o tesoureiro Werley Novais; e Messias Rocha,
representante da Comunidade de Brasilândia.
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GOVERNO DA BAHIA E PREFEITURAS FARÃO A
TESTAGEM DE ATÉ 180 MIL ESTUDANTES E

FUNCIONÁRIOS ASSINTOMÁTICOS NAS ESCOLAS
A AÇÃO FAZ PARTE DO PROJETO PARTIU! #TESTAGEM NAS ESCOLAS, QUE JÁ CONTA

COM A ADESÃO DE 240 MUNICÍPIOS BAIANOS, E TERÁ DURAÇÃO DE 3 MESES

Com o objetivo de identificar, monitorar e isolar
casos da Covid-19 na comunidade escolar, a Secretaria
da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) em parceria com
os municípios, fará a testagem de até 180 mil
funcionários e estudantes com idade superior a 13
anos da rede pública municipal e estadual, desde que
estejam assintomáticos e participando das atividades
presenciais. O projeto Partiu! #Testagem nas Escolas
tem a duração de três meses e, nesta segunda-feira
(18), foi realizada a primeira coleta no Colégio Estadual
Eduardo Bahiana, em Salvador, com as presenças da
secretária da Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim,
do secretário da Saúde de Salvador, Léo Prates, e do
superintendente da Secretaria de Educação do Estado,
Manoel Calazans. Ao todo, 240 municípios já aderiram
ao projeto.

De acordo com a titular da pasta estadual da
Saúde, "estima-se que essa amostragem aleatória
entre os indivíduos assintomáticos cubra até 20%
da comunidade escolar. As amostras coletadas nas
escolas pelas equipes municipais serão enviadas ao
Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-
BA)", detalha Tereza Paim, pontuando ainda que os
casos sintomáticos serão submetidos ao teste rápido
de antígeno. "Mais rápido e com precisão similar ao
teste molecular do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro
na detecção do coronavírus, ele tem como vantagem
a detecção da doença em sua fase aguda, além da
velocidade para obtenção do resultado, estimada em
20 minutos. A contraprova será obrigatória e utilizará
o RT-PCR", explica Paim.

Para além do rastreamento dos casos
assintomáticos, a Sesab ressalta que cada escola
deve implementar uma estratégia padrão de
rastreamento diário a partir de uma lista de
sintomas, embasadas nos critérios clínicos. O
engajamento das famílias é fundamental, pois
devem se comprometer a não levar o estudante
para a escola caso apresente com sintomas gripais,
além de procurar atendimento em unidade de
saúde. O uso de máscaras, o distanciamento
social e a higiene frequente das mãos são as
medidas básicas para evitar a disseminação da
Covid-19 na comunidade escolar.

Na eventualidade de resultados positivos para a
Covid-19, os protocolos sanitários serão imple-
mentados de forma integrada entre o setor da saúde
e educação, a exemplo de medidas de isolamento e
monitoramento dos estudantes ou funcionários, bem
como o rastreamento e quarentena dos contactantes

diretos. "O projeto representa agenda intersetorial
positiva, entendida como garantia adicional de que
as escolas devem reabrir e permanecer abertas, com
segurança para toda a comunidade escolar. Assim
vamos mitigar o risco de casos e surtos", avalia a
secretária Tereza Paim.

PROTOCOLOS
SANITÁRIOS



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.306 - 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 Página 09

Uma equipe da Secretaria de Educação do município de Iuiu esteve em
Brumado, na última terça-feira (21), para conhecer de perto o modelo de
funcionamento das Escolas em Tempo Integral. A comitiva reuniu-se com o
prefeito brumadense Eduardo Vasconcelos e com o secretário de Educação de
Brumado, João Nolasco, que foram os responsáveis pela implantação deste modelo
na rede municipal de ensino de Brumado.

A COMITIVA IUIUENSE REUNIU-SE COM O PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS E COM O SECRETÁRIO
JOÃO NOLASCO, QUE FORAM OS RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DESTE MODELO EM BRUMADO

COMITIVA DE IUIU VISITOU BRUMADO PARA CONHECER O
MODELO DE ENSINO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

A comitiva iuiuense era composta pela secretária municipal de educação e
cultura e diretora do Sertão Produtivo, Elizete Alves de Souza Pereira; pela
Coordenadora de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, Valderlúcia Fernandes
Rodrigues Noronha; pela Coordenadora de Educação Infantil, Bruna Graciela
Barros Lima Batista; e pelo Coordenador de Prestação de Contas, Edicarlos Alves
de Oliveira.

PREFEITURA DE BRUMADO DESOBRIGA
O USO DE MÁSCARAS NO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Brumado, no
sudoeste baiano, publicou o Decreto
Nº 5.584, nesta terça-feira (19),
desobrigando o uso de máscara, tanto
em local aberto quanto fechado, em
todo o território municipal. A Prefeitura
considera a "constante diminuição do
número de casos ativos de Covid-19"
para a adoção dessa medida. O uso

da máscara continua obrigatório
apenas: nas instituições de ensino da
rede pública e privada; às pessoas com
sintomas gripais; às pessoas que
estejam infectadas pela Covid-19.
Segundo o Portal da Transparência da
Prefeitura, atualizado pela última vez na
segunda-feira (18), Brumado possui 8
casos ativos da doença.

SEGUNDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA
PREFEITURA, ATUALIZADO PELA ÚLTIMA VEZ
NA SEGUNDA-FEIRA (18), BRUMADO POSSUI
8 CASOS ATIVOS DA DOENÇA
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AULAS 100% PRESENCIAIS NA REDE
ESTADUAL DE ENSINO RETORNARAM DIA 18

O ano letivo continuum 2020/21 da rede
estadual de ensino entrou na terceira fase, nesta
segunda-feira (18), com as aulas 100% presenciais.
As atividades começaram no dia 15 de março, com
o ensino 100% remoto, depois foram migradas para
o ensino híbrido, com aulas semipresenciais, a partir
do dia 26 de julho, para o Ensino Médio, e dia 9
de agosto, para o Ensino Fundamental.

"A escola é um ambiente de aprendizagem, mas
também de acolhimento e de afeto e a nossa rede

A REDE ESTADUAL POSSUI CERCA DE 900 MIL
ESTUDANTES, DE 1.089 UNIDADES ESCOLARES

está preparada com todos os protocolos de
biossegurança para receber a comunidade escolar,
nesta nova fase do ano letivo. Esta foi uma tomada
de decisão criteriosa, que levou em conta a queda
dos indicadores da Covid-19; a cobertura vacinal
dos professores e da sociedade de um modo geral;
e muito necessária para a motivação e aprendizagem
dos nossos estudantes", afirmou o secretário da
Educação do Estado (SEC-BA), Jerônimo Rodrigues.

A rede estadual possui cerca de 900 mil

estudantes, de 1.089 unidades escolares. Como
preparação para as aulas semipresenciais, as escolas
estaduais passaram por investimentos voltados aos
protocolos de biossegurança, da ordem de R$ 305
milhões, disponibilizados para reforma, manutenção
e adequações. Novos recursos foram destinados para
as escolas, no mês de agosto, visando as aulas 100%
presenciais, no montante de R$ 250 milhões do
Tesouro Estadual, por meio do Programa Retorno
Escolar Seguro (PRES).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, 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
PRESENCIAL nº 026/2021, tendo como objeto: contratação de empresa, objetivando a aquisição de mangueiras luminosas,
em cores variadas, para utilização na decoração/ornamentação natalina do município de CACULÉ/BA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado no dia 05 de novembro de 2021,
às 09h00min, na sede desta Prefeitura. 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,
19 de outubro de 2021. Pregoeiro - João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 - CREDENCIAMENTO - O Município de Caculé - Bahia, em consonância com
o art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal n° 1.722/21, torna público que será realizada a CHAMADA
PÚBLICA Nº 003/2021 para fins de CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil na forma de Banco múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, para, sob demanda,
realizar a prestação de serviços de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas
devidas a esta municipalidade, através de Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABAN, por
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. O recebimento dos
documentos se dará entre os dias de 20/10/2021 a 04/11/2021 das 08:00hs às 17:00hs, e no dia 05/11/2021 das 08:00hs às
10:30hrs, na sede desta Prefeitura. A Abertura dos envelopes e julgamento acontecerá no dia 05/11/2021 às 10:30hrs. Edital
e Anexos estão disponíveis na integra em: Editais de Licitações - 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Outros atos referentes a este
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 19 de outubro de 2021. João Pedro Ribeiro do
Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LEILÃO Nº 001/2021 - Processo de Administrativo n.º 086/2021. Modalidade: Leilão. Objeto: LEILÃO DE BENS
MÓVEIS E INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro
municipal, torna público que no dia 04 de novembro 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. 18 de outubro de 2021.
MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUZA - Leiloeira.
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSITRO DE PREÇOS N° 034/2021 - Processo
Administrativo n° 076/2021. EditaI Pregão EIetrônico para Registro de Preços Nº 034/2021. Torno púbIico, para conhecimento
dos interessados, que foi decIarado DESERTO, peIa ausência de interessados na Iicitação referente ao EditaI de Pregão
EIetrônico para Registro de Preços n° 034/2021, Processo Administrativo n° 076/2021 com data de Disputa da sessão para o
dia 24 de setembro de 2021 às 10:00 horas, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORTUGABA-BA. Mortugaba, 27 de setembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSITRO DE PREÇOS N° 036/2021 - Processo
Administrativo n° 083/2021. EditaI Pregão EIetrônico para Registro de Preços Nº 036/2021. Torno púbIico, para conhecimento dos
interessados, que foi decIarado DESERTO, peIa ausência de interessados na Iicitação referente ao EditaI de Pregão EIetrônico
para Registro de Preços n° 036/2021, Processo Administrativo n° 083/2021 com data de Disputa da sessão para o dia 13 de outubro
de 2021 às 10:00 horas, cujo objeto é: REPUBLICAÇÃO 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. Mortugaba, 14 de outubro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE CHAMADA PÚBLCIA PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba,
em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública para
Credenciamento nº 004/2021, para Credenciamento de empresa(s) para Prestação de serviços de apoio diagnóstico na Área de
Laboratório Clínico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em caráter complementar ao Sistema Único
de Saúde. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 20/10/2021 até 31/12/2021, das
08:30 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade
de Malhada de Pedras, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão se credenciar
a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados. Edital e outros atos referentes a este processo
serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Malhada de Pedras-Ba, disponível no site
www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - 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 realização do
Pregão Eletrônico nº 020/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para futura
e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, 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 29/10/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 29/10/2021, às 09:00h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

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

AVISODE L ICITAÇÃO - PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 194/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021 -
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 sobonº 064/2021, Processo Administrativo nº 194/2021, no dia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 - Referente a licitação Pregão Eletrônico
nº 014/2021, objetivando o Registro de preços para aquisição de Medicamentos, Itens Laboratoriais, Materiais (permanente e
de consumo) e Equipamentos Médico Hospitalares e correlatos, e Materiais e Equipamentos Odontológico destinado às quatro
Unidades de Saúde da Família, e suas respectivas equipes de saúde bucal, do município de Caraíbas, sendo elas: Unidade
de Saúde da Família Nossa Senhora das Vitórias, Unidade de Saúde da Família Nossa Senhora das Graças, Unidade de Saúde
da Família Sede, Unidade de Saúde da Família Jiboia, para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), para o Centro
de Pronto Atendimento 24 horas Santo Antônio, para a Farmácia Básica, para a Policlínica Municipal de Atendimento Especializado
Florindo Lima e para a Vigilância em Saúde Municipal, vinculados a Central de Abastecimento Farmacêutico de Caraíbas e
coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde de Caraíbas, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital, faz-
se a seguinte consideração/alteração: A data prevista publicada no Diário Oficial do dia 06/10/2021 Edição 1236 foi definida
para o dia 25/10/2021 às 09:45hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica alterada para o dia 01/11/
2021 às 09:45hs para início do certame.

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) para fornecimento de Fornecimento 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 04/11/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 04/11/2021 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para 04/11/2021, 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) para Fornecimento 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 05/11/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS
FICA PRORROGADO ATÉ 05/11/2021 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para 05/11/2021, 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) para Fornecimento 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 04/11/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS
FICA PRORROGADO ATÉ 04/11/2021 às 14:15h e Início da sessão de disputa eletrônica para 04/11/2021, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

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.compras-
governamentais.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.

05 de novembro 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 01 (Um) veículo automotor tipo   automóvel de passeio tipo Hatch, com capacidade
para cinco passageiros, incluindo o motorista, quatro portas, ano modelo 2021/2022, zero Km, para atender as necessidades
deste Município de Ituaçu/BA,conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I), que faz parte
integrante, indissociável e atrelada ao presente 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 (janela transparência) ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/
BA, 21 de outubrode 2021. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 192/2021 - AVISO DE LEILÃO PÚBLICO 002/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA
BAHIA, por intermédio do seu Leiloeiro, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através do Decreto Municipal nº
032/2021, de 24 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 53, da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, bem como a Lei Municipal 962 de 02 de Março de 2021, torna público para o conhecimento dos interessados,
a realização de LEILÃO PÚBLICO autuado sob o nº 002/2021, Processo Administrativo nº 192/2021 objetivando a alienação
de veículo considerado bem móvel inservível, conforme descrição detalhada no Edital e seus anexos. A Abertura do Leilão será
às 09:00 horas do dia 09 de novembro de 2021, na Garagem Municipal situada na Rua Durval Gualberto Rocha, nº 568, Bairro
Dois de Julho, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com e também na Sala de
Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura Municipal. Ituaçu/BA, 22 de outubro de 2021. Aleomar Gomes Brito - Leiloeiro.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

GUAJERU: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
COMEMORARAM DIA DO PROFESSOR

A Prefeitura de Guajeru, através da Secretaria
Municipal de Educação, realizou uma festa em alusão
ao Dia do Professor, comemorado no dia 15/10. O
evento, que ocorreu no Canabrava'Clube, reuniu
professores e a equipe gestora das escolas municipais

O EVENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCORREU
NO CANABRAVA'CLUBE NO ÚLTIMO DIA 15

e estadual do município, que puderam curtir um show
da dupla Xande & Rita e também de Gilvan da Paraíba.

Para o prefeito Jilvan ‘Galego’ Teixeira, que também
esteve presente no evento, "os professores fazem a
diferença na vida das crianças, adolescentes, jovens e

adultos do nosso município, interferindo diretamente
na construção de uma sociedade mais justa e mais
digna". Além do prefeito, estiveram presentes a primeira-
dama Ronilda Maria, o vice-prefeito Gilberto Cangussu,
a segunda-dama Márcia Rodrigues.


