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CONGRESSO NACIONAL PROMULGA EMENDA
QUE AUMENTA O REPASSE DO FPM EM 1%

Em sessão solene nesta quarta-feira (27), o
Congresso Nacional promulgou a Emenda
Constitucional 112/2021, que aumenta em 1% o
repasse do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). Na Câmara dos Deputados, a então Proposta
de Emenda à Constituição (PEC 391/17) foi
aprovada, no início de outubro, por 456 votos a 3.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/
MG), afirmou que a emenda contribui para que os
municípios alcancem saúde financeira e autonomia.
Segundo o parlamentar, as contas municipais
inspiram atenção e cuidado. "Aumentar o repasse
ao FPM constitui mecanismo eficiente e eficaz para
combater a fragilidade fiscal dos municípios em
tempos de aguda crise. A maior parte das nossas
cidades, sobretudo os pequenos municípios, é
dependente dos repasses da União", destacou
Pacheco, complementando ainda que "em 2022 vai
ser pelo menos R$ 1,5 bilhão. Em 2023, mais ou
menos R$ 1,5 bilhão. Por fim, em 2024, 1% vai ser
mais de R$ 6 bilhões distribuído pelos critérios do
FPM. E aqui tem a projeção dos seis exercícios
seguintes, que aquela época dava um total de R$ 60
bilhões em dez anos. Hoje, eu acredito que vai dar

OS NOVOS REPASSES COMEÇARÃO EM 2022 E SERÃO DEPOSITADOS EM SETEMBRO

R$ 80 bilhões em dez anos."
Os novos repasses começarão a valer em 2022

e serão depositados todo mês de setembro.
Atualmente, a União repassa 22,5% da arrecadação
total do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) às cidades. O texto prevê
um aumento gradativo da transferência nos 4 primeiros
anos de vigência da emenda. Nos 2 primeiros anos, o
repasse será de 0,25%. No terceiro ano, de 0,5% e, do
quarto ano em diante, de 1%. O relator da proposta,
deputado Júlio Cesar (PSD-PI), apresentou uma projeção
de quanto será o repasse total do FPM. Vale lembrar
que além dos 22,5% atuais, a União repassa mais 2%
aos municípios por meio do FPM nos meses de julho
(1%) e dezembro (1%). Com a aprovação da emenda,
quando o período de transição acabar, em 2025, as
transferências para as prefeituras vão representar 25,5%
da arrecadação com IR e IPI.

ENTENDA O FPMENTENDA O FPMENTENDA O FPMENTENDA O FPMENTENDA O FPM - O FPM é um fundo pelo
qual a União repassa, a cada 10 dias, 22,5% do que
arrecada com o Imposto de Renda (IR) e com o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos
municípios. A cada mês, portanto, são três repasses,
que ocorrem nos dias 10, 20 e 30.

Se a data cair no sábado, domingo ou feriado, o
repasse é antecipado para o 1º dia útil anterior. O
aporte que as prefeituras vão receber nesta sexta-
feira tem origem no recolhimento desses tributos entre
os dias 11 e 20 de outubro. O dinheiro é creditado
pelo Banco do Brasil, que disponibiliza em sua página
na internet os avisos sobre as distribuições
decendiais das cotas dos Fundos de Participação,
com os lançamentos a crédito e débito. Além dos
20% que a União retém para o Fundeb, os gestores
devem aplicar 15% dos recursos em saúde e destinar
1% para o Pasep.

Os percentuais de participação de cada município
são calculados anualmente pelo Tribunal de Contas
da União (TCU), de acordo com o número de habitantes
de cada município e a renda per capita dos estados.
Os municípios são divididos em três categorias: capitais,
interior e reserva. As capitais dos estados e Brasília
recebem 10% do FPM. Os demais municípios brasileiros
são considerados de interior, e embolsam 86,4% do
fundo. Já os municípios de reserva são aqueles com
população superior a 142.633 habitantes e recebem -
além da participação como município de interior - uma
cota adicional de 3,6%.
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CAETITÉ: PREFEITURA E PRF CHEGAM A ACORDO
PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO AVANÇADO

Na manhã dessa terça-feira (26), a Prefeitura de
Caetité se reuniu com representantes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) para alinhar ações no
município. Na ocasião estiveram presentes o Inspetor
PRF Virgílio Tourinho, o secretário municipal de Serviços
Públicos Francisco Filho e o prefeito Valtécio Aguiar,
que apresentou as particularidades e necessidades de
Caetité, que conta com o entroncamento de várias
estradas federais, como as BR's 030, 122 e 430.

EM REUNIÃO NESSA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (26) O PREFEITO VALTÉCIO AGUIAR E O
INSPETOR DA PRF, VIRGÍLIO TOURINHO, DISCUTIRAM SOBRE DETALHES DA OPERAÇÃO

O Inspetor PRF Tourinho manifestou sua satisfação
em ouvir do prefeito o contentamento em receber
um Posto da PRF, em Caetité, para o combate a
criminalidade nas rodovias, especialmente os crimes
de tráfico de drogas e assaltos, além da segurança
das rodovias que cortam o município, evitando
acidentes. Segundo informou o PRF Tourinho,
inicialmente, será montado um posto avançado da
PRF em Caetité para levantamento estatístico,

monitoramento de veículos, campanhas educativas
nas escolas e ações preventivas contra a criminalidade
nas rodovias como veículos e cargas roubadas. Para
tanto, de acordo com Tourinho, será utilizada
tecnologia de ponta no município como drones,
câmeras e similares. A previsão é que esse posto
seja implantado em janeiro ou fevereiro de 2022.
10 agentes da PRF já estão sendo treinados em
Florianópolis (SC) para comporem o efetivo local.
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PREFEITURA DE GUAJERU PERFUROU 3 POÇOS
ARTESIANOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL
DESSES, 2 FORAM FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E 1 COM
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL VITOR BONFIM

Nessa última semana, a Prefeitura de Guajeru realizou a perfuração de três
poços artesianos, voltados ao uso de moradores de comunidades localizadas
na zona rural do município. Desses, dois foram financiados com recursos próprios
pelo Governo Municipal e um com recursos de emenda parlamentar destinados
pelo deputado estadual Vitor Bonfim (PL).

O poço artesiano aberto na Comunidade de Maxixe conta com 120m de
profundidade e vazão de 650 litros por hora. O da Comunidade de Sanguessuga
também tem 120m de profundidade e conta com uma vazão de 2 mil litros por
hora. Por fim, o da Comunidade de Vereda Comprida tem 90m de profundidade
e uma vazão de aproximadamente 1.000 litros por hora.
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BRUMADO: CAMINHÕES PIPAS DA OPERAÇÃO
ÁGUA POTÁVEL FORAM VISTORIADOS

A Operação Água Potável começou
nesse último sábado, dia 23, em
Brumado. Pelos próximos 90 dias, os
carros pipas distribuirão água para
diversas comunidades na zona rural.
Ao todo, são 78 comunidades
beneficiadas, dividas em 3 lotes, sendo
disponibilizados 3 caminhões pipas
para cada.

A ação ocorre após a presidente
da Câmara Municipal, vereadora
Verimar do Sindicato (PT), e o Secretário

A AÇÃO OCORRE APÓS REIVINDICAÇÕES DA VEREADORA VERIMAR DO SINDICATO E DO
SECRETÁRIO MÁRCIO AGUIAR AO DIRETOR E AO COORDENADOR DO PROJETO ÁGUA POTÁVEL.

Municipal de Agricultura e Recursos
Hídricos, Márcio Aguiar, reivindicarem
a medida ao diretor e ao coordenador
do projeto Água Potável, Capitão
Rodolfo e Carlos Mascarenhas,
respectivamente. A Defesa Civil de
Brumado juntamente com a Vigilância
Sanitária e técnicos da Superinten-
dência de Proteção e Defesa Civil
(SUDEC) fizeram a vistoria dos
caminhões pipas que atenderão as
comunidades.

PREFEITURA DE CAETITÉ INICIA CONSTRUÇÃO
DO PÁTIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

A Prefeitura de Caetité autorizou,
na última semana, a construção do
pátio para Departamento Municipal de
Trânsito e Transporte (Demutran), que
abrigará os veículos apreendidos em
qualquer situação prevista pelo Código
de Transito Brasileiro (CTB). O futuro

pátio, localizado no Alto do Brás, tem
1 hectare de área e é vigiado por
servidores e câmeras de monito-
ramento. O local também contará com
iluminação, guarita e piso de brita,
possibilitando segurança e proteção
para os veículos ali guardados.

O FUTURO PÁTIO, DE 1 HECTARE DE ÁREA,
FICA LOCALIZADO NO ALTO DO BRÁS
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COBERTURA VACINAL CONTRA O VÍRUS DA
POLIOMIELITE CAIU NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

A única forma de prevenção contra
a poliomielite é a vacinação. Porém,
desde 2016 a cobertura vacinal contra
a pólio no Brasil tem caído e está
abaixo dos 95% preconizados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
É o que alerta a epidemiologista Carla
Domingues, ex-coordenadora do
Programa Nacional de Imunização
(PNI). "O país que sempre atingiu 95%
de cobertura vacinal começou a diminuir
a taxa de cobertura e ano passado, em
2020, atingiu a meta de apenas 70%
de cobertura vacinal contra a pólio. Isso
significa que pelo menos 700 mil
crianças ficaram sem receber a vacina. E
isso abre espaço para que uma pessoa
infectada, ao entrar no Brasil, possa
contaminar outra pessoa e nós voltarmos
a ter a contaminação da pólio".

Isso se deve ao fato de a poliomielite
ainda não ter sido erradicada mun-
dialmente. Países como Afeganistão e
Paquistão ainda possuem a circulação
do poliovírus selvagem e, por isso, existe
a chance de a doença voltar a circular
através da movimentação internacional,
seja pelo turismo ou comércio. As doses
devem ser aplicadas nas crianças aos 2,
4, 6 e 15 meses de idade e, até
completarem cinco anos, elas devem
receber doses de reforço anualmente.
Para aumentar a conscientização sobre
a importância da vacinação contra o vírus,
o Dia Mundial de Combate à Poliomielite
é celebrado no dia 24 de outubro.

O BRASIL RECEBEU O CERTIFICADO DE ERRADICAÇÃO DA PÓLIO EM 1994

"Esses dias comemorativos são para
que a gente possa estar alertando a
população, lembrando que isso é um
problema de saúde pública, um

problema que a gente precisa enfrentar
e que a gente tem que ter a nossa
população devidamente vacinada. Esse
dia é fundamental para que a gente

fale que poliomielite é uma doença
grave que pode matar ou deixar
sequelas irreversíveis para toda a vida.",
comenta a epidemiologista.

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

A poliomielite, também chamada de pólio ou
paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda
causada por vírus, que pode infectar crianças e
adultos. Nos casos graves, os membros inferiores do
corpo são os mais atingidos e acontece a paralisia
muscular.

A região das Américas, o que inclui o Brasil,
conseguiu eliminar a pólio em 1994. A estratégia
adotada para essa eliminação foram as campanhas
de vacinação. Carla Domingues considera que o papel
do PNI foi "fundamental e estratégico" para a
erradicação da doença no país. "Conseguimos manter
elevadas coberturas vacinais por mais de 20 anos.
Isso fez com que deixassem de acontecer mais de 10
mil casos da doença por ano. Foi um grande êxito
para a saúde pública do nosso país", diz.

O QUE É A POLIOMIELITE
SEQUELASSEQUELASSEQUELASSEQUELASSEQUELAS

- Problemas e dores nas articulações;
- Pé torto, conhecido como pé equino, em que

a pessoa não consegue andar porque o calcanhar
não encosta no chão;

- Escoliose e osteoporose;
- Paralisia dos músculos da fala e da deglutição;
- Atrofia muscular.

ATENÇÃO: Não existe tratamento específico para a poliomielite, todas
as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas para receber
tratamento dos sintomas de acordo com cada quadro clínico.

TRANSMISSÃOTRANSMISSÃOTRANSMISSÃOTRANSMISSÃOTRANSMISSÃO

- Falta de saneamento básico e de medidas
adequadas de higiene;

- Má qualidade da água utilizada para consumo e
alimentos preparados sem cuidados devidos de higiene;

o Não lavar as mãos quando for preparar as
refeições, começar a comer ou depois de usar o
banheiro.
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SENADOR ANGELO CORONEL CRITICA PROJETO DO
IR E COGITA CRIAR PROPOSTA COM NOVA TABELA

O Projeto de Lei (PL) 2337/2021, que modifica
as regras de cobrança do Imposto de Renda (IR), tem
acumulado críticas de economistas, políticos e
representantes de setores econômicos. O próprio
relator da medida no Senado, Angelo Coronel (PSD-
BA), disse que pouco se aproveita do texto em análise,
já que a proposta representa uma retração econômica.

Durante audiência pública realizada nesta quarta-
feira (27), o parlamentar afirmou que tem intenção
de elaborar um projeto original, que trata apenas da
tabela do Imposto de Renda. Segundo ele, é
inaceitável criar um imposto sobre lucros e dividendos
e extinguir incentivos fiscais a segmentos da
economia.

"Quando o cidadão vai no mercado comprar,
ele está diminuindo o seu poder de compra, porque
a inflação está corroendo o seu salário. Eu não sei
porque essa nova tabela não acompanhou os índices
da inflação. E pincelando rápido sobre a questão
das pessoas jurídicas, não dá para tributar estoque
de lucros e dividendos. Nós vamos ter um
contencioso astronômico", destacou o Senador.

De acordo com o texto que foi aprovado na
Câmara, define-se uma alíquota de 18% sobre o
Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) e 15%
sobre lucros e dividendos. Além disso, a alíquota-
base da Contribuição Social sobre Lucros Líquidos,
que também é cobrada de empresas, é de 8%.

Desde 2015, a incidência das alíquotas sobre o
rendimento mensal bruto de pessoas físicas é definida
da seguinte forma: até R$ 1.903,98 - isento; de R$
1.903,98 a R$ 2.826,65 - 7,5%; de R$ 2.826,66 a
R$ 3.751,05 - 15%; de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 -
22,5%; acima de R$ 4.664,68 - 27,5%.

UM DOS PONTOS CRITICADOS PELO SENADOR, QUE É O RELATOR
DO PL 2337/2021, É A TAXAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS

De acordo com dados do Instituto Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, a reforma do IR representa um custo de R$ 52,2 bilhões aos cofres da União
nos próximos três anos. Também presente na audiência pública desta quarta-feira, o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy, disse que essa perda pode
vir da sonegação de empresas que poderiam tentar se encaixar em faixas de isenção.

"Esse caso de isenção na distribuição de lucro, por empresas, do lucro presumido do Simples Nacional, com faturamento até R$ 4,8 milhões vai induzir empresas
a se fragmentarem artificialmente, ou vai levar empresas que tenham faturamento um pouco acima desse limite a não venderem ou sonegarem as suas vendas para
poder ficar dentro do limite. Essa mudança na tributação é um erro claro de desenho de política tributária", pontuou Appy, complementando ainda que alguns pontos
do PL podem ser considerados como "pedaladas fiscais", como é o caso da redução da alíquota para tributação de ganhos de capital na atualização do valor de ativos
no exterior, ou na atualização do valor dos imóveis. "Essas duas mudanças não têm efeito positivo nenhum para a economia. As pessoas vão fazer conta, já
considerando o custo do capital e taxa de juros, por exemplo, e quem achar que está ganhando, se pagar antecipado, com uma alíquota mais baixa, vai fazer a
antecipação. Ou seja, é simplesmente trazer uma arrecadação futura, que poderia ser mais elevada, para um valor presente menor, perdendo receita", considerou.

PREJUÍZO APREJUÍZO APREJUÍZO APREJUÍZO APREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOSOS COFRES PÚBLICOSOS COFRES PÚBLICOSOS COFRES PÚBLICOSOS COFRES PÚBLICOS
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BRUMADO: DEPUTADA NEUSA CADORE
REIVINDICA IMPLANTAÇÃO DA RONDA MARIA DA

PENHA A PEDIDO DA VEREADORA VERIMAR

Nessa última quarta-feira (27), a pedido da presidente da Câmara Municipal de Brumado, vereadora Verimar do Sindicato (PT), a deputada estadual Neusa
Cadore (PT) encaminhou ao governador Rui Costa (PT) uma indicação para implantação da Ronda Maria da Penha (RMP) no município.

Segundo o documento enviado pela parlamentar Neusa Cadore, o pedido se deve "aumento dos casos de violência doméstica [contra a mulher] em Brumado,
reportados pela imprensa [...]. A situação causa preocupação e insegurança, tendo em vista que a cidade não dispõe de muitos equipamentos de proteção às
mulheres, sendo essencial a importância da instalação da Ronda Maria da Penha no município".

A Ronda Maria da Penha foi instituída em 2015 por meio do termo de cooperação técnica entre as secretarias estaduais de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) e
de Segurança Pública (SSP-BA), que envolve as policias Civil e Militar, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A RONDA MARIA DA PENHA FOI INSTITUÍDA EM 2015 ATRAVÉS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE
SPM-BA, SSP-BA, DP, MP E TJ-BA. NA FOTO, A VEREADORA VERIMAR E A DEPUTADA NEUSA CALORE

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

Todos nós temos as nossas marcas na vida, de histórias,
de superações de sofrimentos, de alegrias e elas nos
construíram até aqui e nos tornaram o que somos, nos
deixando mais sábios por passar pelas experiências, ou
dependentes, nas prisões emocionais que surgiram no
caminho. Dependências que, por vezes, inconscientemente,
travam o andar da vida.

Na trajetória da vida se manifestam os nossos desejos
e inquietudes, os sonhos e as realidades humanas.

Caminhar, buscar, persistir em cada situação e em cada
desejo e necessidade, faz parte da construção da vida
humana e ninguém fará isso por nós, senão nós mesmos.
Precisa atitude. Cada um de nós precisa ter consciência de
si e por vezes até buscar ajuda para isso.

Construir a nossa história é bonito! Ainda mais,
construída com consciência.

Conquistar os próprios sonhos exige disciplina. Não
podemos deixar de persegui-los, devido às dificuldades
ou percepções de incapacidade. Todos nós podemos. Com
certeza podemos perseguir os nossos sonhos, desejá-los e
realizá-los e seguir, sentido à felicidade, mas é preciso
caminhar. Se ficarmos parados, nada acontece. A vida
precisa fluir...

A vida é caminho e é preciso motivação, coragem e
também reconhecer com gratidão o dom da vida.

Saber agradecer cada etapa, cada conquista, cada dia
de nossa vida é uma atitude que desperta uma energia
muito poderosa em nós.

Criemos consciência da vida, desejemos, persigamos
nossos sonhos, valorizemos cada instante e sejamos felizes,
do jeito que podemos ser felizes.

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 VIDA É UM
CAMINHO

ESTRADAS DA ZONA RURAL
DE LIVRAMENTO ESTÃO

RECEBENDO MELHORIAS

Devido às chuvas que vêem caindo nos últimos dias, a Prefeitura de Livramento de Nossa
Senhora está realizando reparos nas estradas vicinais danificadas, que ligam as comunidades
da zona rural. Os serviços já foram concluídos na via que liga a localidade de Piçarão a
Iguatemi. No momento, as estradas que ligam a cidade de Livramento ao distrito de São Timóteo
e às localidades de Mucambo, de Tabuleiro e de Lourenço estão recebendo as melhorias.

OS SERVIÇOS JÁ FORAM CONCLUÍDOS NA VIA QUE LIGA PIÇARÃO A
IGUATEMI. JÁ AS QUE LIGAM LIVRAMENTO A SÃO TIMÓTEO,

MUCAMBO, TABULEIRO E LOURENÇO ESTÃO RECEBENDO MELHORIAS
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BRUMADO: PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS
AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL

Na manhã da terça-feira
(26) o prefeito de
Brumado, Eduardo
Vasconcelos, assinou o
contrato e a ordem de
serviço autorizando o início
das obras para construção
das pontes dos Povoados
de Limoeiro e de
Cachoeira, localizados na
zona rural. O autor da
indicação, vereador Luiz
Carlos Caires da Silva (PP), o
'Palito', esteve presente no
ato de assinatura, que
ocorreu no gabinete do
prefeito, juntamente com
representantes das
comunidades que
serão beneficiadas.

O AUTOR DA INDICAÇÃO, VEREADOR PALITO, ESTEVE PRESENTE NO ATO DE
ASSINATURA, QUE OCORREU NO GABINETE DO PREFEITO EDUARDO VASCONSELOS

O INVESTIMENTO FEDERAL NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BOSQUE DAS FLORES FOI
DE R$ 6,5 MILHÕES POR MEIO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR)

100 FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
RECEBEM A CASA PRÓPRIA EM MARACÁS

O Governo Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), entregou, nesta quarta-
feira (27), 100 moradias a famílias de baixa renda de
Maracás, na Bahia. Ao todo, cerca de 400 pessoas foram
beneficiadas.

O Residencial Bosque das Flores é composto por unidades
do tipo casa em loteamento. O empreendimento recebeu
investimento federal de R$ 6,5 milhões, por meio do Fundo
de Arrendamento Residencial (FAR). O recurso representa
100% do valor da operação. Cada moradia tem 50,50 metros
quadrados de área. Elas foram entregues com todas as obras
de infraestrutura interna e externa concluídas, como água,
esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e
drenagem. Nos arredores do residencial, existem seis creches,
cinco escolas e um posto de saúde.

O secretário nacional de Habitação do MDR, Alfredo
dos Santos, reforçou o empenho do Governo Federal para
facilitar o acesso à moradia digna. "Temos uma determinação
do presidente da República [Jair Bolsonaro] de que é
prioridade terminar as obras em andamento e retomar as
obras paralisadas. Isso demonstra o respeito com o dinheiro
público", afirmou.
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RISCO DE DENGUE AUMENTA DURANTE
PERÍODO CHUVOSO, ALERTAM ESPECIALISTAS

Nesta época do ano em que as chuvas estão
voltando na maior parte do Brasil, cresce a
preocupação com a proliferação do mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.
O alerta é feito por especialistas.

A pesquisadora Rafaela Vieira Bruno, chefe do
Laboratório de Biologia Molecular de Insetos do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), explica que,
quando a água da chuva cai em criadouros, os ovos
que já haviam sido depositados ali continuam o
seu ciclo de desenvolvimento e, por isso, a
proliferação aumenta.

“A fêmea do Aedes aegypti consegue colocar os
seus ovos e eles ficam latentes por até um ano em
ambientes secos, então, quando este ambiente volta
a receber a água, os mosquitos terminam o seu
desenvolvimento e dá origem aos mosquitos adultos.
Portanto, quando a gente tem um período de maior
incidência de chuvas, a gente tem a probabilidade
de nascimento de mais mosquitos e, por conta disso,
uma tendência ao aumento do número de casos”,

DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021, O BRASIL REGISTROU 479.745 CASOS, OU SEJA,
UMA REDUÇÃO DE 47,7% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO PASSADO

diz a pesquisadora, complementando ainda que
“eliminar os locais que armazenam água, eles podem
variar desde pequenas tampas de garrafas até
recipientes maiores. Fechar bem caixas d’água e
guardar garrafas de vidro com a boca para baixo. Já
em ambientes como piscinas, providenciar que elas
sejam adequadamente tratadas seguindo a
recomendação dos fabricantes dos produtos.”

O médico infectologista e especialista em dengue
Werciley Júnior diz que, por mais que os casos da
doença tenham diminuído no último ano devido às
medidas adotadas pela pandemia de Covid-19, os
cuidados contra a dengue não devem parar. “É
importante relembrar que a dengue não parou a
incidência, nós tivemos uma diminuição nos últimos
anos por causa de alguns cuidados para a pandemia,
mas agora que a gente volta a circular pelas ruas no
dia a dia, a gente vai encontrando esses pequenos
criadouros pelo caminho e a chuva apenas revela
eles”, destaca.

NÚMERO DE CASOS - NÚMERO DE CASOS - NÚMERO DE CASOS - NÚMERO DE CASOS - NÚMERO DE CASOS - Segundo o Ministério

da Saúde, de 3 de janeiro a 9 de outubro de 2021, o
Brasil registrou 479.745 casos de dengue, o que
representa uma redução de 47,7% em relação ao
mesmo período do ano passado. Nesse mesmo
intervalo de tempo foram confirmadas 199 mortes por
dengue, redução de 64% em comparação com 2020.

SINTSINTSINTSINTSINTOOOOOMMMMMAS - AS - AS - AS - AS - Existem quatro tipos de vírus de
dengue - sorotipos 1, 2, 3 e 4. Alguns dos principais
sintomas da doença são: febre alta, dores musculares
intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta
de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no
corpo. A infecção por dengue pode não causar
sintomas, ser leve ou grave. Nesse último caso, pode
até levar à morte. O risco aumenta quando a pessoa
tem alguma doença crônica, como diabetes e
hipertensão.

Outros locais que podem ser criadouros do
mosquito Aedes aegypti são: Pneus; Áreas de descarte
de sacos de lixo; Calhas; Hortas e vasos em janelas
e sacadas; Móveis de jardim; Tanques, pias e ralos;
Muros com cacos de vidro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 3/21-PA 85/21, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de construção da
Praça do Hospital, Município de Condeúba-Bahia, com recursos do Convênio nº 014/2021 celebrado com a CONDER. Abertura
da Habilitação e Propostas: 11.11.21 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 27.10.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 33/21-PA 91/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de medicamentos injetáveis para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba.  Recebimento
das Propostas e Habilitação: 28.10.21 a 11.11.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 11.11.21 às 8:30h, Disputa: 11.11.21 às
9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba -
BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 904283 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 28.10.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

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 18/10/2021 Edição 1250 foi definida
para o dia 01/11/2021 às 09:45hs. No entanto, por este dia ser ponto facultativo no município, essa data fica alterada para o dia
03/11/2021 às 09:45hs para início do certame.

CIPRV DE BRUMADO
INTERCEPTA 56 MIL

MUNIÇÕES QUE IRIAM
PARA SALVADOR

Mais de 56 mil munições que iriam para Salvador foram interceptadas, na
manhã desta quinta-feira (28), por guarnições da Companhia Independente de
Policiamento Rodoviário (CIPRv/Brumado). O flagrante ocorreu no município de
Malhada de Pedras, também no sudoeste baiano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as munições estavam
no bagageiro de um ônibus da empresa Novo Horizonte que saiu de Goiânia,
passou pelo município baiano de Caetité e tinha Salvador como destino final.
De acordo com o comandante da CIPRv, major PM David Robson Conceição, a
informação inicial é de que os materiais abasteceriam grupos criminosos na
capital. Ao todo, foram encontrados 50 mil espoletas, 2,5 mil munições para
calibre 22, 750 para calibre .20, 500 para calibre .32, 500 para calibre .38,
500 para calibre 28 e mais de 1,3 mil estojos para calibres 28, 32 e 36. O
responsável pelo material não foi identificado. A munição foi apresentada na
Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Brumado.

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2021 - SRP - UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município de Ibiassucê,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO
Nº 016/2021 - SRP, cujo objeto é o 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, abertura prevista para o dia 01/11/2021 às 08h:30min, FICA ADIADO para o dia 04/11/2021, às 08h:30min, motivado em
razão do município prorrogar o feriado do dia 28/10/2021, para dia 01/11/2021. Informações no setor de Licitações, nos dias úteis,
das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 25/10/2021. Bruno Almeida
Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL O Nº 063/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, Senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL autuado sob o nº 063/2021, Processo Administrativo nº 191/2021, no dia 11 de novembro de 2021, às 09h:00, com
objetivo de contratação de empresa para aquisição de impressoras, bem como na prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças/componentes e recarga de tonner e cartuchos para as impressoras
das Secretarias Municipais de Ituaçu, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes
do Instrumento Convocatório. Mais informações sobre o certame no site: www.ituacu.ba.gov.br, www.bllcompras.com.br ou
pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 26 de outubro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, Senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO autuado sob o nº 010/2021, Processo Administrativo nº 190/2021, no dia 10 de novembro de 2021, às 09h:00,
com objetivo da aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar das creches e escolas
municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme especificações constantes do Termo de
Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório. Mais informações sobre o certame no site:
www.ituacu.ba.gov.br, www.bllcompras.com.br ou pelo email: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 25 de outubro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, Senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO autuado sob o nº 011/2021, Processo Administrativo nº 195/2021, no dia 10 de novembro de 2021, às 14h:00,
com objetivo da aquisição de medicamentos para atender a demanda reprimida da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório. Mais informações
sobre o certame no site: www.ituacu.ba.gov.br, www.bllcompras.com.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA,
25 de outubro de 2021. Aleomar Gomes Brito – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

serviços de limpeza e conservação das dependências físicas do Poder Legislativo de Brumado, atividades essenciais ao
funcionamento administrativo desta Câmara de Vereadores. Valor: R$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Vigência: 01/10/2021 a
31/10/2021. Data Assinatura: 30/09/2021. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°. 054/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: VERA LÚCIA
SANTOS BARROS. CPF: 252.235.558-99. Endereço: CAMINHO 16, URBIS I Cep: 46.100-000, Brumado-BA. Objeto do Aditivo:
Prorrogação da vigência contratual por mais 01 (um) mês, visando garantir a continuidade dos serviços de limpeza e conservação
das dependências físicas do Poder Legislativo de Brumado, atividades essenciais ao funcionamento administrativo desta
Câmara de Vereadores. Valor: R$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Vigência: 01/10/2021 a 31/10/2021. Data Assinatura: 30/09/
2021. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°. 055/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: JOSSILENE
ALVES JESUS OLIVEIRA. CPF: 040.543.085-03. Endereço: Fazenda Lapa, 150-A, Localidade Passagem da Pedra, Zona Rural.
Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por mais 01 (um) mês, visando garantir a continuidade dos serviços de
limpeza e conservação das dependências físicas do Poder Legislativo de Brumado, atividades essenciais ao funcionamento
administrativo desta Câmara de Vereadores. Valor: R$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Vigência: 01/10/2021 a 31/10/2021. Data
Assinatura: 30/09/2021. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°. 056/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: BRUNO CORREIA
LUZ. CPF: 858.345.285-70. Endereço: Rua Afrânio Peixoto, 501, Baraúnas Cep: 46.100-000, Brumado-BA. Objeto do Aditivo:
Prorrogação da vigência contratual por mais 01 (um) mês, visando garantir a continuidade dos serviços de condução de veículos
pertencentes à frota do Poder Legislativo de Brumado, atividade essencial ao funcionamento administrativo desta Câmara de
Vereadores. Valor: R$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Vigência: 01/10/2021 a 31/10/2021. Data Assinatura: 30/09/2021. Fundamento
Legal: Art. 24, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de móveis
destinados aos gabinetes parlamentares e demais setores da Câmara de Vereadores de Brumado conforme condições e
especificações prescritas no edital convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível
na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas.
A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 12 de novembro de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado.
Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 29 de outubro
de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

RESUMO DE ADITIVOS A CONTRATOS

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°. 051/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: IZABEL ANA DE
SOUZA. CPF: 922.629.705-30. Endereço: Rua Leonel R. da Silva, 60, Bairro Cidade das Esmeralda, Cep: 46.100-000, Brumado-
BA.Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por mais 01 (um) mês, visando garantir a continuidade dos serviços
de limpeza e conservação das dependências físicas do Poder Legislativo de Brumado, atividades essenciais ao funcionamento
administrativo desta Câmara de Vereadores. Valor: R$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Vigência: 01/10/2021 a 31/10/2021. Data
Assinatura: 30/09/2021.Fundamento Legal: Art. 24, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°. 052/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: TELMA LIMA DA
SILVA. CPF: 799.551.345-34. Endereço: Rua Pedro Coqueiro Filho, 193, Bairro Nobre, Cep: 46.100-000, Brumado-BA. Objeto do
Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por mais 01 (um) mês, visando garantir a continuidade dos serviços de limpeza e
conservação das dependências físicas do Poder Legislativo de Brumado, atividades essenciais ao funcionamento administrativo
desta Câmara de Vereadores. Valor: R$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Vigência: 01/10/2021 a 31/10/2021. Data Assinatura: 30/
09/2021. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°. 053/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: VANDERLEIA DA
SILVA SOUZA. CPF: 085.495.135-04. Endereço: Povoado Lagoa Funda, 164, Zona Rural, Lagoa Funda, Cep: 46.100-000,
Brumado-BA. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por mais 01 (um) mês, visando garantir a continuidade dos

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37
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IBIASSUCÊ: PREFEITURA INICIA RESTAURAÇÃO
DA TAPAGEM DA LAGOA TANQUE GRANDE

Através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Serviços Públicos

e Desenvolvimento Econômico
(SEINFRA), a Prefeitura de Ibiassucê

está com mais uma obra em
andamento, a restauração da

tapagem da Lagoa Tanque Grande.
"Estamos retirando algumas vigas

de contenção, que já estão
debilitadas pelo peso das carretas,
e colocando outras novas em seu
lugar, para que a população posso
trafegar com segurança", explica o

secretário da SEINFRA, Erico Viana,
complementando ainda que essa

restauração é importante, pois
futuramente a via da tapagem

receberá uma nova pavimentação.
"Estamos trabalhando firme, de

acordo com os recursos
disponíveis, colocando a mão
na massa para deixar a nossa

cidade cada dia melhor!"

“ESTAMOS RETIRANDO ALGUMAS VIGAS DE CONTENÇÃO, QUE JÁ ESTÃO DEBILITADAS PELO PESO DAS
CARRETAS, E COLOCANDO OUTRAS NOVAS EM SEU LUGAR”, EXPLICA O SECRETÁRIO ERICO VIANA

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


