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PREFEITURAS DA BAHIA JÁ PODEM COMPRAR ÔNIBUS
ESCOLARES PELO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA

A pandemia de Covid-19
aumentou os índices de evasão
escolar no Brasil, segundo
estudo do Fundo de Emergên-
cia Internacional das Nações
Unidas para Infância (Unicef).
Cerca de 5 milhões de estu-
dantes abandonaram os estu-
dos, um crescimento de 5% en-
tre os alunos do ensino funda-
mental e 10% no ensino médio,
em comparação a 2019. Sem
contar os 4 milhões de alunos
que não conseguiram estudar
por falta de conexão à internet.
Neste contexto, o transporte
escolar pode contribuir de
forma significativa para recon-
duzir os estudantes às salas de
aula, segundo especialistas e
gestores públicos. Os municípios
já podem comprar os ônibus
escolares com financiamento do
Governo Federal e benefícios
fiscais pelo programa Caminho
da Escola, visando o ano letivo
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ACADEMIA CAETITEENSE DE LETRAS - ‘O SILOGEU’

Por Fábio Silveira
Com Fabiano Cotrim

Dialogando com o Silogeu - ACL

Saudações olímpicas a todxs!

A pandemia endoidou o mundo deveras, é julho de 2021 e assistimos, ao vivo, aos Jogos
Olímpicos de 2020, certamente uma fenda temporal, um buraco de minhoca, um big bang de
universo paralelo, um LSD, algum fenômeno extra ou intraterrestre, a fucking fact happened,
no doubt! Um problema dessa envergadura para resolver, uma olimpíada para vencer, um vírus
para derrotar, mortos para enterrar, um povo para vacinar e nós, cá, preocupados com
questões de somenos. Por que haveríamos de gastar uma só sinapse para trazer uma resposta
à nossa capitular indagação, para que serve a poesia? Por quê?
Para que serve a poesia? Essa pergunta, quem trouxe à superfície foi Mano, o poeta, fê-la em
um poema perdido n'algum guardanapo ou pendrive ou nuvem, esta última bem mais provável,
posto que os poetas, por natureza, são nefelibatas, por isso, faço denúncia que o referido
poema deveria compor esse relatório, anexado como elemento circunstancial do conjunto
probatório e...
O poema, misteriosamente desaparecido, de Mano - Para que serve a poesia? - serviu de
inspiração para Fabiano Cotrim, o cronista, enveredar-se no gênero narrativo, propondo um
conto ou talvez uma novela de folhetim, considerando a apresentação dos primeiros rascunhos
revelados.
Tão boa era aquela ideia que designei, temporariamente, toda a atividade do meu ad aeternum
(um dia, Mein lieber Freund herr Koehne vai me resolver essa pendenga desse negócio de ad
aeternum) para aproveitar a pergunta, para que serve a poesia? e tentar respondê-la ao modo
universitário, para não dizer acadêmico e misturar as bolas, porque, aqui, acadêmico é imortal
(veja, Mr. K, está começando a fazer sentido - imortal/ad aeternum).
Vi, na proposta de Cotrim, uma boa história, com um mote espetacular, de amplitude bastante
significativa. O enredo abriu um mistifório de possibilidades para ser contado, com exercícios
vadiando desde os heptassílabos tradicionais da Literatura Brasileira de Cordel até as épicas
redondilhas camonianas, de um roteiro promissor para cinema a um denso romance de
suspense, de um monólogo performático a um musical do teatro, enfim, uma ideia daquelas,
porreta mesmo.
Eu, muito particularmente, vi, no protagonista daquela história interessante, uma semelhança
bem cristalina com o grande Gabriel Garcia Lorca, um bitelo dum poeta espanhol.
- Mas profe, Garcia Lorca era pacifista, homossexual, como pode mal compará-lo desse jeito,
Tunim arremessava capas duras e grossas brochuras com precisão de um herói olímpico e nem
era atleta, era poeta, dizem que transformou a poesia em um instrumento mortal e sanguinário.
- Sei não, mas essas verdades não faziam Lorca menos ou mais poeta que ninguém, era poeta,
era bom e pronto!
- Sim, mas... e daí? O profe sabe que o espanhol não se envolveu em crimes.
- Sei, não matou pela poesia, mas morreu pelas coisas que escrevia.
- Como!?
- Lorca foi assassinado, mais precisamente, fuzilado por agentes de um governo, uma ditadura
militar, facista, que perseguia e matava poetas, artistas, ativistas por direitos humanos,
ambientalistas, defensores das minorias e, com a mais cruel violência, intelectuais divergentes
e políticos opositores. Era um governo muito obscurantista aquele fascista de extrema direita,
tipo o governo do Brasil/2021, a diferença que aqui, os livros são queimados por milícias das
mídias virtuais, mas os poetas pretos e pobres da periferia, especialmente os caras da rima, do
Rap, continuam sendo executados, chacinados covardemente.
- Sim, entendo, então Lorca escrevia contra o regime de... como é mesmo o nome do
ditador?
- Mui bien, escucha mi consejo, compañero. Acesse o google, pesquise "garcia lorca", o
google aceita minúsculo, navegue por alguns resultados, o google vai apresentar muitos, você
vai gostar e vai saber o nome do assassino de Lorca, o google revela tudo. Depois, se fores
chamado ao interesse, pela mesma ferramenta de internet, compre um livro de Gabriel Garcia
Lorca, leia-o e faça o livro circular, emprestando-o a outrem. O primo Alberto, um poeta aqui
da vila, dizia: "os livros morrem na estante, só a leitura pode revivê-los".
Para quem quer se aproximar do gênero Teatro, especialmente como autor, a leitura de Lorca
é tão determinante quanto a de Shakespeare, isso só para começo, pois tem é coisa para se
ler até chegar nos "200 jogos e exercícios de Boal" (risos). Ah, se tiver os poderes da mesa
branca e fé, o primo Alberto entende de tudo, de coisas que nem o google entenderia.
- All right, my dear teacher. Então voltemos ao nosso trilho, para que serve a poesia?
Pois sim, encaminhemos, com firmeza, para as conclusões deste relato. Na busca por respostas,
faltavam as respostas de uma poeta, uma filha de Eva capaz de pintar o Éden juntando palavras

PARA QUE SERVE A POESIA?
(PARTE FINAL - O RELATÓRIO)

e bordar o mundo com poesia. Tinha que ser mulher e tinha que ser poeta. WislawaSzymborska
(1923-2012), essa é boa, é uma que se preocupou como gastar a grana que ganhou com o
prêmio Nobel de Literatura em 1996, uma polaca arretada.
Ciente do temperamento instável dos poetas, fui direto ao ponto com a premiadíssima
escritora:
- Hi, Mrs. Szymborska! What is poetry for?
Surpresa, Wislawa respondeu.
- Hã!? Poetry? May I answer you in portuguese?
- Of course Milady...
Foi aí que a Dona Szymborska abriu um livro e trovou.

Alguns gostam de poesia

Alguns -
quer dizer nem todos.
Nem a maioria de todos, mas a minoria.
Excluindo escolas, onde se deve
e os próprios poetas,
serão talvez dois em mil.

Gostam -
mas também se gosta de canja de massa,
gosta-se da lisonja e da cor azul,
gosta-se de um velho cachecol,
gosta-se de levar a sua avante,
gosta-se de fazer festas a um cão.

De poesia -
mas o que é a poesia?
Algumas respostas vagas
já foram dadas,
mas eu não sei e não sei, e a isto me agarro
como a um corrimão providencial.

Boa essa Wislawa, não? Pois é, também gostei, já que ela esclareceu também que uma das
serventias para a poesia é ser gostada, não por todos, mas gostada, isso é fácil, tem cada uma
bacana.
Encerrados os debates, juntadas as evidências, catalogadas as provas, taquigrafadas as
audiências, chegou o esperado momento de se proferir o veredicto e determinar a sentença.
Coube a um poeta português, Manuel António Pina (1943-2012), dar voz a tais peças. Pina
também era um poeta que sustentava sua família com a grana dos prêmios que recebeu por
conta dos poemas que escrevera. Estava bem preparado para a tarefa e, assim, proclamou o
resultado final com sua peculiar desenvoltura.
Quem esperava um certo corporativismo, até mesmo uma tênue parcialidade, já que o referido
causídico também era poeta, teve a expectativa frustrada já nas primeiras falas. Pina determinou
algumas medidas cautelares, entretanto, pediu vistas para reler toda poesia do mundo, adiando
a conclusão do julgamento, vejam o que ele fez constar dos autos:

A poesia vai acabar

A poesia vai acabar, os poetas
vão ser colocados em lugares mais úteis.
Por exemplo, observadores de pássaros
(enquanto os pássaros não
acabarem). Esta certeza tive-a hoje ao
entrar numa repartição pública.
Um senhor míope atendia devagar
ao balcão; eu perguntei: "Que fez algum
poeta por este senhor?" E a pergunta
afligiu-me tanto por dentro e por
fora da cabeça que tive que voltar a ler
toda a poesia desde o princípio do mundo.
Uma pergunta numa cabeça.
- Como uma coroa de espinhos:
estão todos a ver onde o autor quer chegar? -

Mas não pensem que tudo acaba aqui, está liberada a impetração de recursos em todas as
instâncias e fica também permitida, agora com os confrades e confreiras do silogeu, a
apresentação de novos fatos e argumentos que possam esclarecer para que serve a poesia.
Com isso, o trânsito em julgado dependerá de quem quiser seguir com esse mote. Eu, paro por
aqui...

Caetité, julho de 2021.
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BAHIA OFICIALIZA CONGELAMENTO DE VALORES
DE REFERÊNCIA PARA ICMS DOS COMBUSTÍVEIS

Decreto assinado pelo
governador Rui Costa (PT),
publicado na edição da sexta-
feira (05) do Diário Oficial do
Estado, oficializa na Bahia a
decisão dos estados, anun-
ciada na última semana pelo
Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), de con-
gelar por 90 dias os valores
de referência para cálculo do
ICMS sobre os combustíveis.
De acordo com o decreto, os
valores vigentes no último dia
1º de novembro permane-
cerão os mesmos até 31 de
janeiro de 2022.

A Bahia, que não aumen-
tou as alíquotas de ICMS para
combustíveis nos últimos anos,
com a iniciativa conjunta dos
estados está congelando
agora também os valores de
referência levados em consi-
deração para cálculo do
imposto a ser cobrado. A
medida constitui, de acordo
com o secretário da Fazenda
da Bahia, Manoel Vitório, um
gesto de cooperação por parte
dos estados e que o ICMS não

De acordo com o decreto, os valores vigentes no último dia 1º de novembro permanecerão os
mesmos até 31 de janeiro de 2022

é o fator que tem levado às
sucessivas altas de preços dos
combustíveis. "Sem que haja
uma mudança na política de
preços da Petrobras, que tem
como avalista o governo
federal, os preços vão conti-
nuar subindo, e a iniciativa dos
Estados não vai adiantar",
afirma o secretário.

BRUMADO: VEADORA VERIMAR PARABENIZA
MORADORES DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO
PELA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
No dia 04/11, a presidente

da Câmara de Brumado, verea-
dora Verimar do Sindicato (PT),
visitou a Comunidade de São
Lourenço, na zona rural, para
conferir o resultado da exten-
são da rede elétrica na locali-
dade. "Esse benefício, que é um
sonho de todos os moradores,
foi uma busca incansável dessa
Vereadora, que muito lutou e
correu atrás", disse Maria Lúcia,
residente da comunidade.

Pelas redes sociais, Verimar
parabenizou os moradores
pela conquista e prestou
agradecimentos àqueles que
apoiaram a reivindicação para
a extensão da rede, que vem
sendo feita desde 2005 pela
parlamentar brumadense.
"Quero parabenizar a todos da

A presidente da Câmara, vereadora Verimar do Sindicato, esteve na Comunidade de São Lourenço.

comunidade, por essa con-
quista e fruto de um trabalho
conjunto, que fizeram essa
reivindicação para que eu
buscasse essa extensão de
rede de energia elétrica. Foram
vários anos de muita cobrança.
Desde 2005, muitas viagens
para Salvador, audiências com
os diretores da SEINFRA
[Secretaria Estadual de Infraes-
trutura], cobrando essa de-
manda e outras que já saíram.
Quero agradecer de forma
especial ao superintendente de
energia e comunicação, Celson
Rodrigues; ao deputado esta-
dual licenciado e coordenador
da FETRAF, Rosilval Leite (PT); ao
deputado federal Afonso
Florence (PT), que muito nos
ajudou a tornar o sonho dessa

comunidade em realidade. Esse
é meu trabalho na busca

inconstante das políticas pú-
blicas para a melhoria da

qualidade de vida do nosso
povo", destacou Verimar.

A Petrobras vem reajus-
tando seus preços com base
na cotação do dólar e no
mercado internacional do
petróleo, enquanto os postos
repassam estes aumentos de
forma automática para o
consumidor. "A política da
Petrobras é um equívoco ao
não levar em conta sua pro-

dução de combustível no Brasil,
indexando seu preço às osci-
lações do mercado de com-
modities e ao câmbio", afirma
Manoel Vitório. A empresa,
acrescenta o secretário, "deve
responder ainda por que
mantém capacidade ociosa nas
refinarias". Se os preços conti-
nuarem subindo, avalia, é o

consumidor que seguirá sen-
do penalizado.
ALÍQUOALÍQUOALÍQUOALÍQUOALÍQUOTTTTTAS SEGUEM ASAS SEGUEM ASAS SEGUEM ASAS SEGUEM ASAS SEGUEM AS
MESMAS - MESMAS - MESMAS - MESMAS - MESMAS - As fazendas
estaduais estão contribuindo
com a renúncia de suas
próprias receitas para auxiliar
na superação da crise, lembra
ainda Manoel Vitório, mas
aguardam uma solução defini-
tiva do governo federal para
este problema que compromete
o bem-estar da população e os
setores produtivos da eco-
nomia brasileira. O Governo
da Bahia mantém as mesmas
alíquotas de ICMS para com-
bustíveis há vários anos. A
última alteração ocorreu em
março de 2016, para as
alíquotas de diesel e álcool. Já
os valores de referência
constituem apenas uma forma
de adequar a cobrança do
imposto aos preços em vigor. É
este mecanismo que está sendo
congelado agora pelos estados.
O congelamento inclui o Preço
Médio Ponderado ao Consu-
midor Final (PMPF) e a Margem
de Valor Agregado (MVA).
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RUI COSTA ALERTA QUE PANDEMIA AINDA PERSISTE
E DEFENDE USO DE MÁSCARAS CONTRA A COVID-19

O governador Rui Costa (PT) voltou a
comentar sobre a preocupação com o

crescimento do número de casos ativos da
Covid-19 na Bahia, que, segundo Rui, não

cai há 45 dias. A declaração foi feita nesta
quinta-feira (04), na cidade de Jaguarari, no
centro norte do estado, onde o governador

realizou a entrega de obras de infraestrutura.
Rui também pediu à população que continue
usando máscara como medida de prevenção

contra Covid-19, além, também, de
completarem o esquema de vacinação

tomando a 2ª dose.

O GOVERNADOR PEDIU À POPULAÇÃO
QUE CONTINUE USANDO MÁSCARA
E QUE COMPLETEM O ESQUEMA DE
VACINAÇÃO TOMANDO A 2ª DOSE.

PREFEITURAS E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAL
DA BAHIA JÁ PODEM COMPRAR ÔNIBUS ESCOLARES
PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA 2022
A pandemia de Covid-19

aumentou os índices de evasão
escolar no Brasil, segundo es-
tudo do Fundo de Emergência
Internacional das Nações Uni-
das para Infância (Unicef). Cerca
de 5 milhões de estudantes
abandonaram os estudos, um
crescimento de 5% entre os
alunos do ensino fundamental
e 10% no ensino médio, em
comparação a 2019. Sem contar
os 4 milhões de alunos que
não conseguiram estudar por
falta de conexão à internet.

Neste contexto, o trans-
porte escolar pode contribuir
de forma significativa para
reconduzir os estudantes às
salas de aula, segundo espe-
cialistas e gestores públicos. Os
municípios já podem comprar
os ônibus escolares com
financiamento do Governo
Federal e benefícios fiscais pelo
programa Caminho da Escola,
visando o ano letivo de 2022.
A iniciativa é financiada pelo
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE),
do Governo Federal, tem como
objetivo renovar, padronizar e

Cerca de 5 milhões de alunos abandonaram os estudos (+5% no ensino fundamental e 10% no ensino
médio) em comparação a 2019

ampliar a frota de veículos
escolares das redes municipal,
estadual e de educação pública
básica, contribuindo com o
desafio de minimizar os índi-
ces de evasão escolar.

De acordo com um levan-
tamento realizado órgão, a
cada mil alunos, cinco deixa-
ram de evadir das escolas

graças à suficiência de veículos
escolares. Por outro lado, mais
de 70% dos estados brasileiros
que aderiram ao programa
registraram uma redução da
desistência de alunos. Diante
da necessidade de simplificar
o acesso às escolas e tornar o
trajeto mais seguro, a Marco-
polo disponibiliza 3.900

veículos pelo Caminho da
Escola em todo o país, sendo
2.500 Neobus e 1400 micro-
ônibus Volare. Há modelos
adequados tanto para as áreas
urbanas quanto para zonas ru-
rais, com condições precárias
de trafegabilidade. Os veículos
contam, ainda, com rampa de
acesso para passageiros com

mobilidade reduzida.
"Com o avanço da vacina-

ção e o retorno das aulas pre-
senciais, a entrega dos ônibus
pelo programa Caminho da
Escola é uma prioridade para
nós, pela importância que o
transporte público de qualida-
de terá na retomada da educa-
ção em todo o Brasil a partir
de agora", afirma Sidnei Varg-
as, Gerente Nacional de
Vendas Volare.

O programa federal permite
que a aquisição dos veículos
seja realizada de três formas
diferentes, de acordo com a
realidade de cada município:
por meio de assistência finan-
ceira do FNDE, com recursos
próprios do município ou por
uma linha de crédito do Banco
Nacional de Desenvolvimento
(BNDES). Ao longo dos últimos
dois anos, a Marcopolo forne-
ceu 4.601 veículos de um
potencial de 4.800 unidades
relativas à licitação ocorrida no
programa de 2019, encer-
rando as entregas do edital
anterior no final do primeiro
semestre deste ano.
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PREFEITO HERÁCLITO FAZ ANIVERSÁRIO E QUEM
GANHA O PRESENTE É A POPULAÇÃO DE MORTUGABA

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

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

Ainda durante a visita, Rui
autorizou ainda a CERB e cons-
truir o Sistema de Abastecimen-
to de Água nas localidades de
Capão de Ripa e Malhada Gran-
de, no valor de quase R$ 700
mil. Autorizou também a CERB
e construir o Sistema de Abaste-
cimento de Água nas localida-
des de Rodão, Lagoa do Cami-
nho e Lagoa do Saco, no valor
aproximado de R$ 800 mil. O
governador celebrou ainda um
convênio para aquisição de
equipamentos hospitalares e
um veículo para o setor de
saúde, no valor de R$ 356 mil,
através de emenda do depu-
tado federal Waldenor Pereira.

Na oportunidade, o prefei-
to Heráclito Matos agradeceu
os investimentos que serão
feitos no município e apro-

veitou para pedir o asfalta-
mento do trecho de quase 6
quilômetros até a divisa com
o estado de Minas Gerais e a
iluminação do campo de
grama sintética localizado no
Centro de Recreação, Esportes
e Cultura de Mortugaba. Em
sua fala, o governador Rui
Costa autorizou a celebração
de convênio com a Superin-
tendência dos Desportos do
Estado (Sudesb) para instala-
ção da iluminação e autorizou
a Seinfra a realizar a pavimen-
tação asfáltica do trecho de
quase 6 quilômetros.

"A construção dessa adu-
tora, que vai trazer água do Rio
Gavião, vai nos dar essa
tranquilidade, porque real-
mente uma cidade não pode
se desenvolver, não pode
crescer se ela não tiver água.
Essa obra vai garantir a segu-
rança hídrica do município",
destacou o prefeito Heráclito
Matos. O gestor aproveitou
ainda para agradecer ao
Prefeito de Jacaraci por ter
cedido o uso da água da
barragem da Gameleira para
abastecer localidades rurais de
Mortugaba: "Fiquei extrema-
mente emocionadoquando
Antônio Carlos, que está
fazendo uma barragem na
comunidade de Gameleira,
cedeu a água dessa barragem.
Agora só falta agora o con-
vênio com a CERB para adquirir
os tubos", destacou Heráclito.

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

Governador autorizou sistema de água da sede e comunidades rurais, um novo colégio, pavimentação
da estrada até a divisa com MG e iluminação do campo de grama sintética.

APONTE A CÂMERA DO CELULAR E ACESSE O CONTEÚDO ONLINE, COM
TODAS AS FOTOS E VÍDEO COM TRECHO DO DISCURSO DO PREFEITO
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SEC DIVULGA AVISO DE LICITAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS EM

RIACHO DE SANTANA, SÍTIO DO MATO E IUIU
A Secretaria da Educação

do Estado (SEC-BA) publicou,
no dia 29/10, no Diário
Oficial do Estado (DOE), o
aviso de licitação para contra-
tação de empresa especializada
para a execução da obra de
ampliação com modernização
da infraestrutura nas unidades
escolares localizadas nos
municípios de Riacho de San-
tana, Sítio do Mato (na sede e
no distrito Gameleira) e Iuiu.

Esta ação faz parte dos mais
de R$ 2 bilhões que estão
sendo investidos pelo Estado
na requalificação da rede física
escolar e envolve a instalação
de novos equipamentos, como
laboratórios, bibliotecas, qua-
dras de esportes cobertas e
campo society, além da cons-

A medida faz parte Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira, que visa expandir a oferta
de escolas em tempo integral na rede estadual

trução dos Complexos Polies-
portivos Educacionais, visando

fortalecer as aprendizagens no
contexto da Educação em

Tempo Integral.
A construção de escolas

de Educação em Tempo Inte-
gral também faz parte da
política de expansão da oferta
desta modalidade na rede
estadual de ensino, por meio
do Programa Baiano de Edu-
cação Integral Anísio Teixeira.

A iniciativa tem o objetivo
de elevar os níveis de apren-
dizagem, através da ampliação
da jornada escolar dos estu-
dantes e fortalecer o desen-
volvimento humano e social
dos estudantes, por meio de
ações que propiciem a diversi-
ficação do universo de expe-
riências educativas articuladas
com as áreas do conheci-
mento; além de contribuir para
a melhoria dos indicadores de
qualidade das unidades esco-
lares com tempo estendido.

SEBRAE REALIZOU 1º ENCONTRO DE MULHERES
EMPREENDEDORAS DA SERRA GERAL

O Sebrae, em parceria com
a Cooperativa de Trabalho As-
sessoria Técnica e Educacional
para o Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (Cootraf),
promoveu, de 25 a 29 de
outubro, o 1° Encontro de
Mulheres Empreendedoras de
Serra Geral . Ao todo, 5
municípios da região sudoeste
receberam o evento: Pindaí,
Caculé, Ibiassucê, Rio do
Antônio e Caetité.

O encontro foi destinado
a mulheres empreendedoras
rurais com foco em liderança
e empoderamento feminino.
Dezenas de mulheres compa-
receram para trocar experiên-
cias de sucesso. A palestrante
Évila Carrera destacou o
evento como um presente para
sua carreira. "Eu aprendi muito,
com a simplicidade, humildade
dessas mulheres que extraem
da terra o seu sustento, o
sustento de sua família, e o
sustento da nossa sociedade.
São mulheres extraordinárias,
incríveis, que tem muito a nos

Os municípios de Pindaí, Caculé, Ibiassucê, Rio do Antônio e Caetité receberam o evento com foco em
liderança e empoderamento feminino

ensinar e foi uma troca de
energia e de carinho", res-
saltou a palestrante.

Inês Marilene foi uma das
participantes do evento. Ela é

primeira-dama de Caculé,
município que conta com ações
desenvolvidas em parceria com
o Sebrae. Para ela, foi um
momento muito rico para as

mulheres do município. "Uma
palestra maravilhosa, muito
rica, falando da mulher na
sociedade, da mulher empreen-
dedora, da liberdade e inde-

pendência feminina. Foi um
momento de aproveitamento
fantástico", destacou.

Maria da Glória também
participou do encontro em
Caculé. Ela é produtora rural
disse que participar do evento
foi muito importante para a
comunidade em que atua e
para a formação pessoal.
"Aprendemos muito e saímos
daqui com essa mensagem da
palestrante: que saibamos
todos conjugar verdadei-
ramente o verbo amar", desta-
cou a produtora.

Para o analista do Sebrae,
Ridson Sales, o evento foi
uma oportunidade de re-
forçar a força da mulher do
campo e motivá-la a ir mais
longe. "A gente trabalhou
com essas o empoderamento
feminino, a sororidade, para
que elas se sintam capazes e
que essa motivação e essa
força, inerentes às mulheres
do campo, sejam expressas
em suas ações e atitudes
diárias", destacou.
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CÂMARA DE DOM BASÍLIO REALIZOU AUDIÊNCIA
PÚBLICA PARA DEBATER PROJETO SOBRE

POLÍTICA MUNICIPAL DE IRRIGAÇÃO

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

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

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

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

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

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

A Audiência Pública contou ainda com a
presença do Prefeito Roberval 'Galego' Meira e de
representantes do DNOCS, Prefeitura, INEMA,
Secretaria de Saúde, Associação dos Comerciantes
Dombasilienses, Secretaria de Assistência Social,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de
Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Agência
de Água e Pecuária, Coelba, Associação de Produ-
tores de Lagoa da Escola, produtores rurais e
ribeirinhos do município.
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EPIDERMÓLISE BOLHOSA: ONG JARDIM DAS BORBOLETAS
REALIZARÁ CHÁ BENEFICENTE EM GUANAMBI

A ONG Jardim das Borbo-
letas, que cuida de pessoas
com Epidermólise Bolhosa por
todo país, vai realizar, em
Guanambi, um Chá Benefi-
cente e convida toda a popula-
ção a conhecer mais sobre este
trabalho de dedicação e amor
realizado pela ONG e ainda
com a oportunidade de fazer
o bem em uma tarde divertida,
no dia 01 de dezembro de
2021, às 18 horas no M&A
Eventos. O objetivo do evento
é tornar mais conhecido e
reconhecido o trabalho da
ONG Jardim das Borboletas,
sediada no município de
Caculé, e, assim, conquistar
novas parcerias e apoiadores
na região para a continuidade
de um trabalho multidisciplinar
de apoio integral a pessoas
que sofrem de problema de
pele grave e incurável, além de
angariar fundos para manuten-
ção da compra de medicamen-
tos, curativos e insumos em
geral enviados mensalmente
aos assistidos. O ingresso do
Chá Beneficente será vendido
no valor de R$ 110, com direito
a entrada, lanche da tarde e

Compre já seu ingresso a R$110,00 para participar de uma tarde de divertida e ainda fazer o bem.
Venda na Farmácia Vieira ou no Instagram @jardimdasborboletas_

uma rodada de bingo! Vendas
na Farmácia Vieira, na Rua Dr.
Francisco José Fernandes, 141
ou de forma online no Insta-
gram @jardimdasborboletas_.
Mais informações: WhatsApp
(77) 98815-2565.

A presidente-fundadora

da ONG, Aline Teixeira,
destaca a vontade de ver esse
trabalho sendo acompanhado
pela população regional e
avalia Guanambi como centro
regional importante para essa
relação de proximidade espe-
rada. "Sentimos que somos

mais conhecidos em outros
estados brasileiros que aqui
nas proximidades da nossa
sede e também no Estado da
Bahia. O nosso sonho é ter
cada vez mais a identificação
da nossa marca da borboleta
ao trabalho que desenvol-

vemos junto às pessoas com
Epidermólise Bolhosa.", salien-
tou a presidente.

A EB, como é mais facil-
mente conhecida, é uma
doença rara, congênita e não
contagiosa, que causa feridas
comparadas a queimaduras
de terceiro grau por todo
corpo e no trato digestivo,
devido a grande sensibilidade
da pele, os pacientes acome-
tidos são carinhosamente
chamados de borboletas. A
ONG Jardim das Borboletas,
que completa 5 anos de
atuação com aumento contí-
nuo no número de assistidos,
sendo hoje 100 pessoas
atendidas diretamente em
todas as suas necessidades:
assistência médica, cirúrgica,
nutricional, psicológica, jurídi-
ca, de assistência social, além
do apoio familiar, compras de
equipamentos, reformas adap-
tativas em residências. Todo
assistido recebe mensalmente
todos os itens necessários ao
tratamento (medicamentos,
curativos especiais à base de
silicone, suplementos alimen-
tares, cosméticos especiais).

CAETITÉ: PREFEITURA E PRF CHEGAM A ACORDO
PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO AVANÇADO
No dia 26/10, o prefeito

de Caetité se reuniu com
representantes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) para alinhar
ações no município. Na ocasião
estiveram presentes o Inspetor
PRF Virgílio Tourinho, o secre-
tário 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.

O Inspetor PRF Tourinho
manifestou sua satisfação em
ouvir do prefeito o contenta-
mento em receber um Posto da

Em reunião, o prefeito Valtécio Aguiar e o Inspetor da PRF discutiram sobre detalhes da operação

PRF, em Caetité, para o combate
a criminalidade nas rodovias,
especialmente os crimes de
tráfico de drogas e assaltos,
além da segurança das rodo-
vias 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 educati-
vas nas escolas e ações
preventivas contra a criminali-
dade nas rodovias como
veículos e cargas roubadas.
Para tanto, de acordo com
Tourinho, será utilizada tecno-

logia 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 Florianó-
polis (SC) para comporem o
efetivo local.
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CONDEÚBA: MDR RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA DEVIDO À ESTIAGEM

O Governo Federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR), reconheceu, nessa
quarta-feira (03), a situação de
emergência nos municípios baianos de
Condeúba e Baixa Grande em razão
da estiagem. Com o reconhecimento
federal da situação de emergência, os
prefeitos podem pedir auxílio financeiro
ao MDR para atendimento à população
atingida, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de infra-
estrutura pública danificada.

Além da Bahia, municípios de
outros estados também obtiveram o
reconhecimento federal. Foram eles: São
Miguel do Aleixo, em Sergipe, devido
à estiagem; Entre Rios, em Santa
Catarina, devido à queda de granizo;
Bagé, no Rio Grande do Sul, que
passou por enxurradas causadas por
fortes chuvas.

ALÉM DE CONDEÚBA, OUTROS MUNICÍPIOS TAMBÉM OBTIVERAM O RECONHECIMENTO FEDERAL
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CONGRESSO NACIONAL PROMULGA EMENDA
QUE AUMENTA O REPASSE DO FPM EM 1%

O Congresso Nacional
promulgou a Emenda Consti-
tucional 112/2021, que au-
menta em 1% o repasse do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). Na Câmara
dos Deputados, a então Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC 391/17) foi
aprovada, no início de outu-
bro, por 456 votos a 3.

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD/MG),
afirmou que a emenda contri-
bui para que os municípios
alcancem saúde financeira e
autonomia. Segundo o parla-
mentar, as contas municipais
inspiram atenção e cuidado.
"Aumentar o repasse ao FPM
constitui mecanismo eficiente
e eficaz para combater a
fragilidade fiscal dos muni-
cípios em tempos de aguda
crise. A maior parte das nossas
cidades, sobretudo os peque-
nos municípios, é dependente
dos repasses da União",
destacou Pacheco, complemen-
tando 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

Os novos repasses começarão em 2022 e serão depositados em setembro

seguintes, que aquela época
dava um total de R$ 60 bilhões
em dez anos. Hoje, eu acredito
que vai dar R$ 80 bilhões em
dez anos."

Os novos repasses come-
çarão 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 cida-
des. 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, depu-
tado 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 muni-
cípios por meio do FPM nos
meses de julho (1%) e de-
zembro (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 pre-
feituras vão receber nesta sexta-

feira tem origem no reco-
lhimento 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 de-
cendiais das cotas dos Fundos
de Participação, com os lan-
çamentos a crédito e débito.
Além dos 20% que a União
retém para o Fundeb, os ges-
tores devem aplicar 15% dos
recursos em saúde e destinar
1% para o Pasep.

Os percentuais de parti-
cipação 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 cate-
gorias: capitais, interior e
reserva. As capitais dos estados
e Brasília recebem 10% do FPM.
Os demais municípios brasi-
leiros 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 muni-
cípio de interior - uma cota
adicional de 3,6%.

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 do deputado

estadual Vitor Bonfim

A Prefeitura de Guajeru
realizou a perfuração de três
poços artesianos, voltados ao
uso de moradores de comu-
nidades localizadas na zona
rural do município. Desses, dois
foram financiados com recursos
próprios pelo Governo Muni-
cipal 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 Comuni-
dade 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 Com-
prida tem 90m de profundidade
e uma vazão de aproxima-
damente 1.000 litros por hora.
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BARRA DA ESTIVA: TCM JULGA PROCEDENTE
DENÚNCIA CONTRA O PREFEITO JOÃO MACHADO

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

O Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA)
julgou procedente o termo de
ocorrência formulado contra o
prefeito de Barra da Estiva, João
Machado Ribeiro (PP), pelo
pagamento de R$ 90.739,82
em juros e multas, com danos
ao erário, decorrentes do
atraso no adimplemento de
obrigações previdenciárias
junto ao INSS nos anos de
2017 e 2018. O prefeito pode
recorrer da decisão.

O relator do processo,
conselheiro substituto Ronal-
do Sant'Anna, multou o pre-
feito em R$ 2,5 mil. O conse-
lheiro Fernando Vita apresen-
tou voto divergente, incluindo
na decisão a determinação de
ressarcimento aos cofres
municipais da quantia de R$
90.739,82 e a formulação de

Em sua gestão, a Prefeitura de
Barra da Estiva pagou R$ 90.
739,82 em juros e multas devido
a atrasos no adimplemento de
obrigações previdenciárias junto
ao INSS

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

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 comunicação da vereadora destaca que "A trajetória política 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 município, não foi levada
em consideração 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."

representação ao Ministério
Público da Bahia (MP-BA). O
conselheiro substituto Ro-
naldo Sant'Anna, considerou
que não é justa e nem razoável
a imputação de ressarcimento
desse valor despendido com
o pagamento de juros e multas
por atraso na quitação de
obrigações previdenciárias
junto ao INSS. No seu enten-
dimento, "o adimplemento
intempestivo dessas obri-
gações resulta, em não raras
oportunidades, não de estrita
má-fé, mas de planejamento
orçamentário financeiro ina-
dequado e insuficiência de
recursos", disse.
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Uma equipe da Secretaria de
Educação do município de Iuiu
esteve em Brumado para conhe-
cer de perto o modelo de
funcionamento das Escolas em
Tempo Integral. A comitiva
reuniu-se com o prefeito
brumadense Eduardo Vascon-
celos e com o secretário de
Educação de Brumado, João
Nolasco, que foram os respon-
sáveis pela implantação deste
modelo na rede municipal de
ensino de Brumado. A comitiva
iuiuense era composta pela
secretária de educação e cultura
e diretora do Sertão Produtivo,
Elizete Alves de Souza Pereira;
pela Coordenadora de Ensino
Fundamental dos Anos Iniciais,
Valderlúcia Fernandes Rodri-
gues Noronha; pela Coorde-
nadora de Educação Infantil,
Bruna Graciela Barros Lima
Batista; e pelo Coordenador de
Prestação de Contas, Edicarlos
Alves de Oliveira.

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
MODELO DE ENSINO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

GUAJERU: PREFEITO JILVAN TEIXEIRA VISITOU
OBRAS EM ANDAMENTO PELO MUNICÍPIO

O prefeito Jilvan 'Galego'
Teixeira (PSD) realizou visitas
técnicas a diversas obras para
acompanhar o andamento e
verificar se as cláusulas con-
tratuais firmadas com as
empresas licitadas estão sendo
cumpridas. Ao todo, foram
visitadas as obras: de cons-
trução da Garagem Municipal,
onde foi solicitada agilidade
e rapidez na conclusão dos
serviços; a reforma da Escola
Municipal Antônio Andrade,
onde, junto com a arquiteta,
foi verificada às condições do
terreno para a construção de
um auditório, que será des-
tinado ao atendimento de
toda a rede municipal de
ensino; e a obra de ampliação
do Centro de Saúde, opor-
tunidade a qual o prefeito
Galego sugeriu à arquiteta a
implantação de uma banheira
para parto humanizado. Se-
gundo o prefeito Jilvan Tei-
xeira, o andamento de todas
as obras está dentro do
cronograma estabelecido.
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BRUMADO: PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS
AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL
No dia 26/10, o prefeito de
Brumado, Eduardo Vascon-
celos, assinou o contrato e a
ordem de serviço autori-
zando o início das obras para
construção das pontes dos
Povoados de Limoeiro e de
Cachoeira, localizados na
zona rural. O autor da indi-
cação, vereador Luiz Carlos
Caires da Silva (PP), o 'Palito',
esteve presente no ato de
assinatura, que ocorreu no
gabinete do prefeito, junta-
mente com representantes
das comunidades que serão
beneficiadas.

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 participa-
ram do ato de entrega de uma
Pá Carregadeira, que foi dispo-
nibilizada através de emendas
dos Deputados Waldenor
Pereira e Zé Raimundo que
também se fizeram presentes
no evento. O ato ocorreu na
Praça Deoclides Cardoso.

Durante o evento outros
investimentos também foram
divulgados, como o dire-
cionamento 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
avaliada 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 Bá-
sicas de Saúde (UBS).

O prefeito Pedro Dias
ressaltou seu compromisso
com as promessas realizadas
e celebrou a parceria firme

que possui com os deputa-
dos que cumprem as promes-
sas feitas para beneficiar
Caculé. O vice-prefeito Wil-

lian Lima destacou toda a
gratidão e admiração pelo
trabalho da gestão e dispo-
sição 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: VEREADORA VERIMAR ATENDE DEMANDAS
DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PAI JOÃO

A presidente da Câmara
Municipal de Brumado,

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

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

região, onde apresentou os ofícios,
já protocolados pelos órgãos
competentes, para atender as

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

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

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

sistema simplificado de água, a
Companhia de Engenharia Hídrica e

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

de técnicos para realização
do diagnóstico.

BRIGADA DE INCÊNDIO DA RHI MAGNESITA
REFORÇA O COMBATE À QUEIMADAS EM BRUMADO

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

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

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

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

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

restrita. Por exemplo, focos de incêndio que envolvem
eletricidade ou algum tipo de óleo não podem ser
combatidos com água. São situações que requerem
competências e equipamentos muito específicos",
explica Patrícia Vasconcelos. Além disso, os brigadistas
da RHI Magnesita têm o trabalho limitado ao território
de Brumado. Ainda que lide com situações de menor
complexidade, a existência da Brigada de Incêndio
no município representa um apoio importante. "É
muito válida a presença de um corpo treinado de
brigadistas na cidade. Sempre estamos à disposição
quando sabemos que temos condições técnicas e
operacionais de ajudar", finaliza Patrícia Vasconcelos.
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IBIASSUCÊ: PREFEITURA INICIA RESTAURAÇÃO
DA TAPAGEM DA LAGOA TANQUE GRANDE

Através da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura, Servi-
ços Públicos e Desenvolvimen-
to 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", expli-
ca 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

NOVA SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANOEL
FERNANDES FOI INAUGURADA EM BRUMADO

No dia 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 psi-
cologia e cerca de 3.200
sessões de fisioterapia.

O ato de entrega foi
conduzido pelo prefeito Edu-
ardo 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 Admi-

nistração '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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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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BRUMADO: DEPUTADA NEUSA CADORE
REIVINDICA IMPLANTAÇÃO DA RONDA MARIA DA

PENHA A PEDIDO DA VEREADORA VERIMAR
No dia 27/10, 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, re-
portados pela imprensa [...]. A
situação causa preocupação e

insegurança, tendo em vista
que a cidade não dispõe de
muitos equipamentos de pro-
teção 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 Tribu-
nal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

100 FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
RECEBEM A CASA PRÓPRIA EM MARACÁS
O Governo Federal, por

meio do Ministério do Desen-
volvimento Regional, entregou,
no dia 27/10, 100 moradias
a famílias de baixa renda de
Maracás. Ao todo, cerca de 400
pessoas foram beneficiadas.

O Residencial Bosque das
Flores é composto por unida-
des do tipo casa em lotea-
mento. 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 infraestru-

tura interna e externa concluí-
das, como água, esgoto, ilumi-
nação 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 em-
penho do Governo Federal
para facil itar 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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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 15/10.

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.
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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."

RENOVA ENERGIA OBTÉM LICENÇAS AMBIENTAIS
PARA NOVOS COMPLEXOS EM BARRA E CAETITÉ

A Renova recebeu a Licen-
ça 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 pro-
jetos em desenvolvimento
possuem margens de escoa-
mento compatíveis às suas
capacidades nas regiões que
estão alocados.

A Renova Energia também
recebeu a licença prévia do
INEMA para o desenvol-
vimento 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 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 par-
ques. O centro geográfico da
área que abrigará o novo
empreendimento está 1km do
bay de conexão com a Chesf.
"Parte dos empreendimentos
será alienada, como previsto
em nosso plano e recuperação
judicial, e parte será incor-
porada 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 desenvolvimento
de projetos futuros da Renova
acontece no momento em que
a companhia se prepara para
colocar em operação o Com-

plexo 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 uni-
dades 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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CACULÉ: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVEU
CELEBRAÇÕES NA SEMANA DA PESSOA IDOSA

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

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

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

AS ATIVIDADES COMEÇARAM NA SEXTA-FEIRA, DIA 01/10 E TERMINARAM NA TERÇA-FEIRA, DIA 05.
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GUANAMBI: UNIFG ABRE INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR
DE MEDICINA COM INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2022

Estão abertas, até 11 de novembro, as inscrições
para o Vestibular de Medicina 2022.1 do Centro
Universitário UniFG, instituição de ensino
pertencente ao ecossistema Ânima Educação. O
processo seletivo visa o preenchimento de 40 vagas
no curso de bacharelado em Medicina, que funciona
em período integral, na cidade de Guanambi, e tem
duração de 6 anos. Para ingresso na graduação, os
candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas on-line, acessando
as páginas da UniFG (https://estude.centro-
universitariounifg.edu.br/medicina/#documentos) ou
da Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", a Vunesp
(https://www.vunesp.com.br/ANIM2109), orga-
nizadora do certame. Os locais de provas poderão
ser consultados posteriormente, também pela internet.

O processo seletivo será realizado em uma fase,
dividida em suas etapas. A primeira etapa não é
eliminatória, mas os pontos obtidos serão somados
aos pontos da etapa dois, para classificação. Trata-se
do cumprimento de quatro atividades remotas
propostas pela Inspirali Educação, que medem a
afinidade do candidato com os valores e missão da
Instituição e com a metodologia utilizada. Já a etapa
dois é eliminatória e composta pela aplicação das
provas discursiva e objetiva do Vestibular, que serão
realizadas no dia 04 de dezembro de 2021, entre

as 13 e 18 horas, de forma presencial, em Guanambi.
Nota máxima no Ministério da Educação (MEC),

o curso de Medicina da UniFG busca garantir que
o médico formado seja capaz de prestar atenção
médica integral, fundamentada no equilíbrio de
excelência técnica e relevância social, a partir de
três focos de competência: gestão de serviços de

saúde; cuidado individual e cuidado coletivo, e
produção e difusão de conhecimentos na perspectiva
da Educação em Saúde. Para isso, o graduando conta
com projeto pedagógico inovador, com foco em seu
projeto de vida e aprendizado na prática, além de
infraestrutura com laboratórios de ponta, softwares
e equipamentos modernos.

PREFEITURA DE GUAJERU AMPLIA OFERTA
DE ULTRASSONOGRAFIA NO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Guajeru, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a oferta de Exames de Ultrassonografia por meio de contrato firmado com o Médico
Ultrassonografista Dr. Adriano Domingues, que estará no município a cada 15 dias para realizar o atendimento. O primeiro dia ocorreu na última quarta-feira, 27/
10, beneficiando 61 mulheres.

O MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA DR. ADRIANO DOMINGUES ESTARÁ EM GUAJERU
A CADA 15 DIAS. NA ÚLTIMA QUARTA (27) 61 MULHERES FORAM ATENDIDAS

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CACULÉ: NÚCLEO FLORESCER PROMOVEU DEBATES
E REFLEXÕES EM AÇÕES DA SEMANA INCLUSIVA

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

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

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

O NÚCLEO FLORESCER É UMA EXTENSÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E
CULTURA QUE VISA A INCLUSÃO E TRATAMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS
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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 Uni-
das (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 con-
ferência será realizada na
cidade de Glasgow, na Escócia,
entre 31 de outubro e 12 de
novembro de 2021, sob a
presidência do Reino Unido.

Em vídeo que será exibido
na conferência, o prefeito
Eduardo explicou que atual-

mente 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 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 posi-
tivamente no aprendizado dos
estudantes. "Para se ter uma
ideia, o Índice de Desen-
volvimento da Educação 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 suces-
so!", comemorou o prefeito.

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 crí-
ticas de economistas, políticos
e representantes de setores eco-
nômicos. O próprio relator da
medida no Senado, Angelo Co-
ronel (PSD-BA), disse que pou-
co se aproveita do texto em aná-
lise, já que a proposta representa
uma retração econômica.

Durante audiência pública
realizada no dia 27/10, 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 pince-
lando rápido sobre a questão

Um dos pontos criticados pelo senador, que é o relator  do PL 2337/
2021, é a taxação de lucros e dividendos

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 rendi-
mento mensal bruto de pes-
soas físicas é definida da se-
guinte 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%.

PREJUÍZO AOS COFRESPREJUÍZO AOS COFRESPREJUÍZO AOS COFRESPREJUÍZO AOS COFRESPREJUÍZO AOS COFRES
PÚBLICOS -PÚBLICOS -PÚBLICOS -PÚBLICOS -PÚBLICOS - 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 Cida-
dania Fiscal, Bernard Appy,
disse que essa perda pode vir
da sonegação de empresas
que poderiam tentar se encai-
xar 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 mudan-
ça na tributação é um erro
claro de desenho de política
tributária", pontuou Appy,
complementando ainda que
alguns pontos do PL podem ser
considerados como "pedala-
das 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 ne-
nhum 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 anteci-
pação. Ou seja, é simplesmente
trazer uma arrecadação futura,
que poderia ser mais elevada,
para um valor presente menor,
perdendo receita", considerou.
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ PROMOVEU TARDE
ROSA NO CEMI, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Saúde, realizou a Tarde Rosa, na última
quarta-feira (27), em alusão ao Outubro Rosa. A
ação, que ocorreu na área externa do Centro de
Especialidades Médica de Ibiassucê (CEMI), contou
com palestra temática ministrada pela Dra. Paloma
Prates, que falou sobre prevenção dos Cânceres de
Mama e de Colo do Útero. Ao final, as pessoas que
estiveram presentes tiveram uma aula de alongamento
e danças com o professor Jhormes Jackson, além de
receberem lembrancinhas.

Segundo a Secretária de Saúde, Rosania Almeida,

A TARDE ROSA FAZ PARTE DO OUTUBRO ROSA E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO
DA DRA. PALOMA PRATES E DO PROFESSOR DE DANÇA JHORMES JACKSON

o objetivo da campanha Outubro Rosa é fortalecer o
rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de
mama, orientar as mulheres de como se tocarem, a
importância delas conhecerem suas mamas e ficarem
atenta às alterações suspeitas. "É recomendada a
realização do exame de rastreamento de mamografia
a cada 2 anos, para mulheres entre 50 e 69 anos.
E o Sistema Único de Saúde [SUS] garante a oferta
gratuita do exame de mamografia para todas as
mulheres", explicou a secretária

A celebração do Outubro Rosa teve início na
década de 1990, mas, no Brasil, as campanhas de
conscientização sobre o câncer de mama começaram
em 2002. A data foi, oficialmente, reconhecida
apenas em 2018. Em diversos estados brasileiros,
desde 2011, ocorrem campanhas também sobre o
Câncer de Colo do Útero. O tom rosa foi adotado
como motivador de campanhas no período e ações
em mídias sociais também são reforçadas durante o
mês de outubro.


