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RUI COSTA INAUGUROU SINAL DIGITAL DA TVE
E ANUNCIA OBRAS EM PALMAS DE MONTE ALTO

A partir dessa quarta-feira (17), a população de
Palmas de Monte Alto pode assistir à programação
da TVE Bahia com alta qualidade de imagem e som,
primeiro canal aberto a chegar com sinal digital na
cidade. Uma estação retransmissora foi inaugurada
pelo governador Rui Costa (PT), que também
anunciou obras que vão contribuir para o
desenvolvimento da educação e infraestrutura urbana
do município localizado no sudoeste baiano.

"O primeiro sinal de TV digital aqui de Palmas de
Monte Alto é o da TVE, com programação cultura e
diversificada. A partir de hoje também está disponível
aqui no município o canal TV Educa Bahia, para os
estudantes sintonizarem e poderem assistir conteúdos
educativos voltados ao que está sendo trabalhado
em sala de aula, tudo isso com um sinal de altíssima
qualidade", destacou o governador.

Além do sinal digital da TVE, no canal 8.1, a TV
Educa Bahia também estará disponível no canal 8.2.
O canal, que também é uma iniciativa da Secretaria

ALÉM DO SINAL DIGITAL DA TVE, NO CANAL 8.1, A TV EDUCA BAHIA
TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO 8.2, COM CONTEÚDOS EXCLUSIVOS
PARA A EDUCAÇÃO, 24H POR DIA. (FOTO: FERNANDO VIVAS / GOVBA)

da Educação do Estado, tem programação com
conteúdos exclusivos para a Educação, 24 horas
por dia, todos os dias da semana. "Com isso, o
governador vem cumprindo o compromisso de levar
o sinal da TVE para toda a Bahia. Já são mais de 11
milhões de baianos com acesso aos nossos canais
digitais, seja com a TVE e sua programação diversa
para crianças e adultos ou com a TV Educa Bahia,
que tem seus conteúdos voltados para os ensinos
Médio e Fundamental", explicou o diretor geral do
Irdeb, Flávio Gonçalves.

Outra melhoria importante para a educação na
cidade virá com a ampliação e modernização do
Colégio Estadual Anísio Teixeira, na sede de Palmas
de Monte Alto. Um bloco com cinco salas de aula,
refeitório, auditório e campo society serão construídos
na unidade, além da reforma e cobertura da quadra
poliesportiva. "Nossa expectativa é de que essas obras
possam nos ajudar a melhorar a qualidade da
educação e também o ambiente para estudantes e

professores. Na verdade, para a comunidade como
um todo, já que parte dessas novas estruturas serão
abertas para outras atividades", explica o diretor da
unidade, Jânio Martins.

De acordo com o secretário estadual da Educação,
Jerônimo Rodrigues, o governador Rui Costa
autorizou parceria com a Prefeitura de Palmas de
Monte Alto para a construção de nova unidade
escolar. "Trata-se de uma nova escola de Ensino
Fundamental, para reforçar e garantir a qualidade
da Educação na cidade", revelou.

Ao lado do prefeito Manoel Rubens, o governador
autorizou ainda que a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (Conder) firme convênio
com o poder municipal para pavimentar ruas nos bairros
Planalto, Mota e Oliveira. Juntas, essas obras devem
receber investimento próximo de R$ 2 milhões. Também
foi autorizado convênio entre a Conder e a Prefeitura
para construção de ponte sobre o Rio da Rãs, no distrito
de Espraiado.
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MAIS DE 100 CACULEENSES FORAM ATENDIDOS
NA POLICLÍNICA EM GUANAMBI NO SÁBADO (13)

A Prefeitura de Caculé,
através da Secretaria

Municipal de Saúde (SMS),
e em parceria com a

Policlínica Regional de
Saúde de Guanambi,

disponibilizou mais de
100 atendimentos, como

oftalmologista,
mamografia, entre

outras especialidades
médicas nesse último

sábado (13). A Prefeitura
Municipal disponibilizou

4 veículos para transportar
os pacientes e seus

acompanhantes, que após
as consultas foram

trazidos de volta ao
município em segurança.

A AÇÃO FOI ORGANIZADA PELA PREFEITURA DE CACULÉ, VIA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE DISPONIBILIZOU 4 VEÍCULOS PARA REALIZAR

O TRANSPORTE DOS PACIENTES. (FOTO: DIVULGAÇÃO / SMS)
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ENERGIA ELÉTRICA FURTADA NA BAHIA SERIA
CAPAZ DE ABASTECER SALVADOR DURANTE 1 MÊS

As operações de combate ao furto de energia
realizadas pela Neoenergia Coelba vêm apresentando
resultados históricos em 2021. De janeiro a setembro,
a distribuidora recuperou 264,2 milhões de KWh
de energia, o que seria suficiente para abastecer mais
de 2,2 milhões de residências ou toda a capital
baiana durante um mês. O número é cerca de 31%
maior do que o registrado no ano passado.  De
julho a setembro foram recuperados 107 milhões
de KWh, energia capaz de abastecer Feira de Santana,
terceira maior cidade do estado, durante três meses.
Este foi o maior volume de energia recuperada em
apenas um trimestre da história.

A distribuidora também alcançou um resultado
recorde no recorte mensal. Em agosto, pela primeira
vez, o volume de energia recuperada em apenas um
mês atingiu 40 milhões de KWh. Estes números
refletem a intensificação do combate ao furto de
energia pela Neoenergia Coelba. Desde janeiro, a
distribuidora já realizou aproximadamente 280 mil
inspeções, cerca de 100 mil a mais do que no mesmo

ALÉM DE SER ILEGAL, OS DESVIOS DE ENERGIA PREJUDICAM TODOS OS
CLIENTES, JÁ QUE PROMOVEM MODIFICAÇÕES INAPROPRIADAS NA

REDE, TRAZENDO RISCOS À VIDA, E PARTE DO VALOR DA ENERGIA FURTA

período do ano passado. Além das inspeções, a
distribuidora também modernizou o seu parque,
substituindo mais de 283 mil medidores. Esta
iniciativa permite que a concessionária reforce o
monitoramento e controle do consumo, evitando
desvios. Também foram encontradas 85.340
irregularidades em todos os segmentos de unidades
consumidoras. Para alcançar o resultado histórico, a
distribuidora vem diversificando a sua atuação e
realizando operações em todas as regiões da Bahia.
No Oeste, em apenas uma operação, foram
recuperados 10 milhões de KWh em fazendas
produtoras de algodão e soja e em comércios de
São Desidério. No Sul, a Neoenergia Coelba realizou
uma megaoperação que identificou 132 irregu-
laridades em quatro municípios da região. Já no
Norte, três pessoas foram detidas e podem responder
pelo furto de energia em Sobradinho.

Algumas operações também contam com apoio
policial. Nos três primeiros trimestres do ano, foram
realizadas 75 operações em parceria com a Polícia

Civil e Militar, que resultaram na condução de nove
pessoas à delegacia para prestarem os esclare-
cimentos necessários. A Neoenergia Coelba reforça
que o furto de energia é crime sujeito às penalidades
do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena
de até 8 anos de reclusão.

DENÚNCIASDENÚNCIASDENÚNCIASDENÚNCIASDENÚNCIAS
Além de ser ilegal, os desvios de energia

prejudicam todos os clientes, já que promovem
modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos
à vida, e parte do valor da energia furtada acaba
sendo pago entre todos os consumidores. Por isso,
a Neoenergia Coelba reforça a importância de
denunciar fraudes. As denúncias são feitas de forma
anônima no site da distribuidora (www.neo-
energiacoelba.com.br), na parte de Canais de
Atendimento > Denúncia de Irregularidade.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Educar é viajar pelo mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que sabemos e passamos para nos transformar no que somos.
O melhor educador não é aquele que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, mas

o que ensina a refletir. Não é o que enxerga o que é tangível aos olhos, mas o que vê o intangível. Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a
começar de novo.

Educar é ajudar o outro a extrair de dentro de sí, o que há de melhor e ver a sua própria essência brilhando, do lado de fora.
Não é tarefa fácil, educar os outros e nem si. Somos diferentes uns dos outros e formar o ser humano exige dedicação e persistência e esvaziar-se dos

preconceitos é a condição básica para aprender a aprender.
É preciso aprender e a ajudar a intuir, a ser criativo, a mergulhar para dentro, a sobreviver emocionalmente as tensões da vida e especialmente, a refletir.
Maria, a maior educadora da história, que educou Jesus, nos educa para a inquietação que leva à reflexão. Diante das situações que enfrentava, mesmo sem

entender, Ela guardava as palavras do Filho em seu coração. As guardava como um tesouro, para depois apreciá-las, observá-las e penetrar em seu conteúdo
grandioso e profundo.

Educar é refletir, é amar, é viver!
O melhor educador é aquele que aprende todos os dias e ensina a viver.

EDUCADOR É O QUE ENSINA A REFLETIR

CIPE SUDOESTE INICIOU CAPACITAÇÃO PARA
PMS EM OPERAÇÕES RURAIS NESSA TERÇA (16)

Aprender como atuar em
situações ocorridas em locais sem

urbanização é o principal objetivo do
Curso de Operações Rurais da Polícia

Militar da Bahia (PM-BA), iniciado
nessa terça-feira (16), em Vitória da

Conquista, promovido pela
Companhia Independente de

Policiamento Especializado
(Cipe) Sudoeste.

Essa é a 11ª edição do curso
que é voltado para policiais lotados

em unidades especializadas. Ao
todo, são 20 dias de instruções,
divididas entre teoria e combates

rurais. Essa é a primeira vez que a
Cipe Sudoeste promove o curso, que

também terá como instrutores
profissionais do Batalhão de
Operações Policiais Especiais

(BOPE) e do Grupamento Aéreo da
Polícia Militar (Graer), além de

representantes da Polícia Militar de
Pernambuco (PM-PE) e outros

policiais capacitados em
combates rurais.

O major PM-BA Marcos Paulo
Gonzaga, comandante da Cipe

Sudoeste, destaca a importância da
especialização. "Essa é uma ação
importante da PM e para a nossa

unidade. Recebemos com muito
prazer essa missão. Aqui os policiais
passarão por atividades táticas, pré-

hospitalares e administrativas",
completou o oficial.

ESSA É A 11ª VEZ QUE A PM-BA OFERTA A CAPACITAÇÃO AOS POLICIAIS
MILITARES, PELA PRIMEIRA VEZ PROMOVIDA PELA CIPE SUDOESTE
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ATLETAS DE CACULÉ CONQUISTARAM PÓDIOS
EM CAMPEONATOS NA BAHIA E MINAS GERAIS

Com o incentivo da Prefeitura Municipal, atletas de Caculé, no sudoeste baiano, participaram e conquistaram pódio em duas competições nesse último sábado
(13). No Motocross, Apolo Santos, de 31 anos, ficou em 3º lugar numa bateria de 18 motociclistas, que aconteceu na Fazenda Cachoeira, em Nanuque (MG), e
reuniu, ao todo, 150 competidores de todo Brasil. Já em Porto Seguro, os lutadores, comandados pelo treinador Leo Sparta, ganharam as 9 lutas que competiram.
Mateus 'Cavalo' venceu os 6 rounds que disputou, ficando com o cinturão profissional do torneio. Em suas redes sócias, Léo Sparta compartilhou sua felicidade,
afirmando que "O Cinturão está em boas mãos e não vai ser fácil tirá-lo daí!"

EM NANUQUE (MG), APOLO SANTOS FICOU EM 3º LUGAR NO MOTOCROSS,
ENQUANTO NO MUAY THAI, EM PORTO SEGURO (BA), LUTADORES

CACULEENSES GANHARAM O CINTURÃO. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)
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ALEX PORTELA

TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTO TÉCNICO VO TÉCNICO VO TÉCNICO VO TÉCNICO VO TÉCNICO VOLOLOLOLOLTTTTTADO PADO PADO PADO PADO PARAARAARAARAARA
QUEM AQUEM AQUEM AQUEM AQUEM ATUA NA ÁREA DE LICITTUA NA ÁREA DE LICITTUA NA ÁREA DE LICITTUA NA ÁREA DE LICITTUA NA ÁREA DE LICITAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

Na nova lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) as regras para efetivação de
cotação de preços de mercado para contratações estão estabelecidas no Artigo 23.

Em resumo, para que os órgãos licitantes atendam a legislação no que diz
respeito a cotações de preços e/ou formação do preço referencial, necessários a
toda e qualquer contratação o setor responsável (compras e licitações) deverá,
ao optar em realizar o processo pela Lei nº 14.133/2021, obter os referenciais
de preços das seguintes formas.

Pesquisa em painel para consulta de preços ou no banco de preços em no
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); Extratos de contratações similares
feitas pela Administração Pública; Pesquisa publicada em mídia especializada,
Tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo federal e sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo; Pesquisa direta com no mínimo três
fornecedores; e em notas fiscais eletrônicas. Vejamos como está descrito ao
tema na Nova Lei.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível
com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de
bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços
em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no
melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados
de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em
saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,
inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização
de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de
tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a
data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação
formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6
(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de
regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal,
desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da
contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da
utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

Ao analisar o artigo 23, acima exposto resta evidenciado que a Nova Lei de

COTAÇÃO DE PREÇOS NA PERSPECTIVA
DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Licitações, ao tratar de cotações de preços é muito mais detalhista e impositiva
do que a Lei nº 8.666/1993. A lei 14.133/2021 demonstra um rol taxativo
de procedimentos a serem adotados pela administração pública quanto da
formação do preço de referência, conforme já relacionamos acima.

Mais que isso, é necessário chamar atenção aos que trabalham com a parte
prática do setor de licitações que a Lei faz menção direta ao Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), que é uma plataforma criada pelo Governo Federal
para centralizar diversas funcionalidades sobre contratações públicas a exemplo de
painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional
de notas fiscais eletrônicas, as quais serão utilizadas pelos órgãos e entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

Dessa forma, com base no artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, toda pesquisa
de mercado que venha a compor o processo de contratação deve ser realizada
nessas múltiplas fontes, principalmente painéis, referenciais e registros de
contratações anteriores da própria Administração Pública, objetivando-se
composição de um processo administrativo que possa de fato embasar o pregoeiro
e sua equipe de trabalho quanto a uma verdadeira formação de preços de
mercado e, com isso, fugir de possíveis preços superfaturados ou não condizentes
com os preços praticas no mercado.

Vale ressaltar por fim que a mera cotação efetivada em mínimo de três
fornecedores, constitui exceção e somente será admissível quando as características
do objeto licitado assim exigirem e devidamente motivado e justificado pelo
agente público responsável pelo procedimento de contratação.

Ante a todo o exposto recomendamos 1) cautela e busca de assessoria
especializada quando da aplicação da Nova Lei de Licitações. 2)Recomendamos
ainda que os setores envolvidos observem as recomendações acima expostas;3)
Que a administração faça a contratação de um sistema de banco de preços em
uma entidade que possua idoneidade para prestar o serviço em questão;4)Que
a Administração, dada a complexidade e grande números de inovações,
disponibilize aos funcionários e colaboradores dos setores de licitações, contratos,
convênios e controle interno cursos presenciais em entidades renomeadas que
possam transmitir conhecimentos específicos para utilização prática da Nova Lei
de Licitações no município e, assim, o município consiga efetivar processos de
contratações em consonância com a nova lei;5) Que o setor de licitações e/ou
assessoria que presta serviço ao setor de licitações efetive os procedimentos e
providências para que o município tenha o cadastro junto ao Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP);6) Que a administração abstenha-se a efetivar
processos com base na nova lei até que a toda a equipe de licitações tenha
passado por cursos e treinamentos;7)Que a administração abstenha-se a efetivar
processos com base na nova lei até que os procedimentos estejam padronizados
junto aos órgãos de fiscalização TCM e TCU, tendo em vista que a própria Lei nº
14.133/2021 possibilitou aos órgãos licitantes a utilização da nova lei de
forma obrigatória somente a partir de 01/04/2023;

Alexandro Portela, Advogado/ Caculé - Bahia, Assessor Jurídico e Gestão
Pública Municipal, Especializado na Área do Direito Administrativo e Direito
Público, Especializado em Assessoria na área de licitações, Ex-procurador Jurídico
Geral do município de Barra do Rocha e Atual Assessor Jurídico do Município
de Caculé e Nova Canaã.
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ATLETAS DE LIVRAMENTO CONQUISTARAM 15
MEDALHAS NO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU

Nos dias 13 e 14 de novembro, foi realizado o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Pro, em Porto Seguro. O torneio foi organizado pela Federação Brasileira
de Jiu-Jitsu em parceria com a Federação Baiana de Jiu-Jitsu e contou com a participação de aproximadamente 1.000 atletas, de várias nacionalidades. O município
de Livramento de Nossa Senhora foi representando por 17 atletas, todos da Academia Escola da Luta Hiago George, que conquistaram 15 medalhas, sendo 7
ouros, 5 pratas e 3 bronzes. Os atletas contaram com o apoio da Prefeitura Municipal.

O CAMPEONATO FOI REALIZADO NOS DIA 13 E 14 DE NOVEMBRO, EM
PORTO SEGURO. CERCA DE 1.000 ATLETAS, DE VÁRIAS NACIONALIDADES,

PARTICIPARAM DO TORNEIO. (FOTO: DIVULGAÇÃO)
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BRUMADO: TECNOLOGIA MUDA REALIDADE
DE PRODUTORES RURAIS EM PEDRA PRETA

A aliança entre a tecnologia e a agricultura
familiar está rendendo bons frutos em Brumado,
município do sudoeste baiano. Na comunidade de
Pedra Preta, um projeto apoiado pela RHI Magnesita
promove o intercâmbio de conhecimento entre
agrônomos e agricultores por meio do aplicativo
ManejeChat, solução criada pela startup ManejeBem.
A parceria, germinada nos canteiros de inovação do
Fiemg Lab, fez crescer a produção, a renda e o número
de famílias que tiram o sustento da horta comunitária
presente na localidade.

O primeiro impacto do uso da tecnologia na horta
comunitária de Pedra Preta foi o salto no número de
famílias agricultoras, que cresceu mais de 4 vezes -
de 8 para 34. Se antes os produtores rurais não
dispunham de qualquer auxílio e orientação sobre
como cultivar mais e melhor, agora 100% deles
contam com suporte especializado. A eficiência
produtiva é outro indicador do sucesso do projeto
apoiado pela RHI Magnesita. Atualmente, a horta
comunitária de Pedra Preta registra produtividade
média de 67 mil unidades alimentícias por hectare,
crescimento de 8,94% na comparação com o período
anterior ao projeto. A horta produz hortaliças,
leguminosas e frutos, dentre outros gêneros.

Em 2021 foram vendidos 2.333 produtos
agrícolas. Desse total, 1.526 foram comercializados
no período posterior à implantação do projeto em
conjunto com a ManejeBem, representando
crescimento de 51,45% nas vendas mensais da horta.
Além disso, 5.559 unidades foram consumidas pelas
famílias ou doadas.

Em 4 meses, o projeto registra 522 atendimentos,
somando 440 horas de assistência técnica agrícola.
Por meio do ManejeChat, o agricultor pode tirar
dúvidas e acessar conteúdos, bem como compartilhar
impressões e descobertas. Além do apoio online, a
agrônoma contratada para atuar no projeto faz visitas
de campo, prestando apoio presencial.

"Estamos orgulhosos dos resultados alcançados e
de participarmos do desenvolvimento sustentável de
uma atividade essencial, a agricultura familiar, que
promove renda para tantas pessoas. E nos dá ainda
mais alegria ver que a tecnologia é nossa aliada nesse
objetivo, comprovando que a inovação pode e deve
ser aplicada em todas as áreas", comemora Lucilla
Soledade, especialista em Comunicação e Relaciona-
mento com as Comunidades da RHI Magnesita.

"A tecnologia possibilita capacitar os agricultores
sobre os diferentes tipos de sementes, fornecimento
de nutrientes para cada fase das plantas, manejo de
canteiros, opções de inseticidas naturais, controle
de pulgão e fumagina nos citros, fontes alternativas
de nutrientes para as plantas, entre outras técnicas,
tudo disponível online no mural do aplicativo
ManejeChat", explica Karolina Rosa, da ManejeBem.

PELO APP MANEJECHAT, O AGRICULTOR PODE TIRAR DÚVIDAS, ACESSAR
CONTEÚDOS, COMPARTILHAR IMPRESSÕES E DESCOBERTAS, ALÉM

DO APOIO PRESENCIAL PRESTADO POR UMA AGRÔNOMA.
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Tão importante quanto saber plantar e colher é entender como vender e gerir. Um dos diagnósticos que antecederam a implantação do ManejeChat identificou
que existiam dois fatores decisivos para os problemas da horta: falta de procedimentos de gestão, que atingia 97% das famílias envolvidas na produção, e falta de
controle da comercialização dos alimentos. Assim, o projeto promoveu ações de capacitação em áreas como gestão financeira, noções básicas sobre negócios,
despesas, ganhos e distribuição do lucro. Cada produtor recebeu um caderno de campo para registro do fluxo de transações da horta comunitária.

Como forma de acompanhar o nível de êxito na implantação do ManejeChat, foi criado um questionário para medir a aceitação da tecnologia. A totalidade
dos produtores participantes declararam que o projeto atendeu as expectativas e 84% deram nota máxima de satisfação com o aplicativo. A tecnologia ganhou
aperfeiçoamentos a partir do feedback dos agricultores, incorporando melhorias de design, novas ferramentas e funcionalidades e integração com o WhatsApp.

O apoio da RHI Magnesita à ManejeBem para a criação do ManejeChat foi viabilizado por meio do Fiemg Lab, hub de inovação da indústria com startups do
setor (indtechs). A iniciativa pioneira, da qual a RHI Magnesita é uma das indústrias-madrinhas, foi criada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), no âmbito da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O hub promove conexões entre startups e empresas e atua como agente para a construção de uma nova
economia, possibilitando o surgimento de ecossistemas de inovação e, consequentemente, dando impulso à competitividade do segmento industrial.

GAUDÊNCIO TORQUATO

Padre Américo Sérgio Maia, antigo vigário de Cajazeiras (PB), teve um dia de viajar 28 quilômetros a cavalo para dar a extrema-unção a um doente. Cansado,
apeando do animal logo perguntou: "Minha senhora, por que vocês não fizeram uma casa mais perto da cidade?". Ouviu a ácida resposta: "Padre, e por que não
fizeram a cidade mais perto da gente?". Essa historinha serve para explicar o distanciamento de fiéis da Igreja Católica e sua perda para credos evangélicos.

O fato é que os evangélicos crescem em ritmo geométrico, enquanto os católicos se expandem de forma aritmética, a denotar que a moeda da fé circula pelos
centros e pelas margens, mostrando o pendor e a falta de pudor com que o evangelismo usa a vida divina como chave para entrar no reino dos céus.

Fosse apenas essa a questão, a disputa seria apenas uma soma de números. Não. O problema é de natureza política. Os evangélicos querem ocupar o centro
do poder, o que significa montar um partido político (Republicanos), dotá-lo das condições para influir na pauta legislativa, integrar a malha da administração
pública por meio de ministros e, claro, culminar com a eleição de um presidente com o qual tenham ligação direta:  Jair Bolsonaro. Que luta para inserir um ministro
"terrivelmente evangélico" no STF.

A população católica se estreita. dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram uma fuga média de 465 pessoas por dia.
Já os evangélicos perderam a vergonha: falam claramente sobre seu projeto de poder, com seus quadros de comando, como o pastor Silas Malafaia sendo um dos
maiores interlocutores de Bolsonaro. A par dessa observação, vem outra: quanto mais crescem mais o tintim da moeda enche os cofres de credos, que continuam
a preencher os horários vazios das tevês, inclusive em horário nobre, para exibir discursos, perorações e milagres inventados para engabelar as massas.

Quais as razões que explicam tal fenômeno? O afastamento dos fiéis da política tradicional e a opção por uma nova política, está sob a égide das cortes divinas.
É grande o descolamento entre a esfera política e a sociedade. Políticos fecham os ouvidos ao barulho das ruas e menosprezam o sentimento da plebe.

E qual o motivo para tal afastamento, quando se sabe que o mandato não pertence ao eleito, mas ao povo, que apenas lhe transfere temporariamente a
representação? A resposta contempla a mudança do conceito de política, de missão para profissão, aquela abrigando o ideário coletivo, está incorporando o
interesse individual. O verbo transitivo indireto servir (ao povo) cedeu lugar à forma pronominal servir-se (do povo). A esganiçada luta do poder pelo poder
tornou mais ferina a competição política, formando um arsenal de poderosos instrumentos para os guerreiros usarem na arena eleitoral: recursos financeiros,
espaços midiáticos, partidos sem doutrina e uma retórica de glorificação personalista, focada na grandeza dos perfis em detrimento das ideias.

Os conjuntos legislativos são vistos como braços políticos do ciclo produção-consumo, cujo foco é o rendimento, o ganho, a concorrência, o jogo de soma
zero, no qual a vitória de um se dá graças à derrota de outro.

O rosário de virtudes desfiado pelo papa Francisco para revitalizar a Igreja Católica e resgatar a fé de rebanhos desgarrados não deixa de ser sábia contribuição
para oxigenar a política. O pontífice usa as chaves da Igreja de Roma para abrir portas, mas a resposta tem sido pequena ao seu. O papa parece querer nos deixar
um legado valorativo, algo como um manual de conduta política, tão franciscano quanto ele, contraponto ao Breviário dos Políticos, aquele manuscrito que o
cardeal Mazarino produziu nos tempos dos Luíses XIII e XIV da França, pregando a desconfiança, a emboscada, a simulação e a dissimulação.

O livrinho do papa argentino alinha preceitos inerentes ao escopo da Política (com P maiúsculo), seja para uso da Igreja, seja para a vida partidária. E, ao
contrário aos políticos, não aprecia esse marketing que espetaculariza eventos. Simplicidade, exibir um perfil sem máscaras, despojado, transparente. Simplicidade
não usada pela liturgia pirotécnica dos evangélicos.  Como lembra André Comte-Sponville, "simplicidade é ter a virtude dos sábios e a sabedoria dos santos".

A MOEDA DIVINA NA COMPRA DO PODER
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GOVERNO DA BAHIA EXIGE VACINAÇÃO CONTRA
COVID-19 DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

O Governo do Estado publicou, nessa quarta-
feira (17), decreto que visa garantir a vacinação dos
servidores públicos e empregados públicos estaduais
contra a Covid-19, com o objetivo de conter a
disseminação da Covid-19 e salvar vidas em toda a
Bahia. O documento, assinado pelo governador Rui
Costa (PT), estabelece que a recusa em se submeter
à vacinação, sem justa causa, é passível de apuração
de responsabilidade pelo não cumprimento de ordem
superior, conforme estabelecido nos incisos III e IV
do art. 175 da Lei nº 6.677, de 1994, e no inciso
IV do art. 51 da Lei nº 7.990, de 2001.

Por meio do Sistema de Recursos Humanos do
Estado, o portal RH Bahia, os servidores e empregados
públicos deverão realizar uma autodeclaração online
com o objetivo específico de comprovar a imunização,
anexando ao sistema o cartão de vacinação. A forma
e o prazo de comprovação serão estabelecidos pela
Secretaria da Administração do Estado (Saeb) e
divulgados amplamente ao público-alvo e à imprensa

O DECRETO COSTA ESTABELECE QUE A RECUSA EM SE SUBMETER À
VACINAÇÃO, SEM JUSTA CAUSA, É PASSÍVEL DE APURAÇÃO DE

RESPONSABILIDADE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR.
nos próximos dias.

Servidores e empregados que ainda não tiverem
se vacinado serão notificados para que realizem
imediatamente a imunização, sob pena de
afastamento cautelar de suas funções. As empresas
integrantes da Administração Indireta também
deverão estabelecer normas internas compatíveis com
a orientação definida pelo novo decreto estadual,
que passa a vigorar a partir da sua data de publicação.
Empresas privadas contratadas pelo Governo do Estado
também deverão estabelecer normas que assegurem a
imunização dos trabalhadores que atuam na estrutura
da administração estadual. O não cumprimento desta
norma, prevista no artigo 4º do decreto, "implicará em
infração ao negócio jurídico celebrado".

RESPRESPRESPRESPRESPALDO LEGALDO LEGALDO LEGALDO LEGALDO LEGAL - AL - AL - AL - AL - A Lei Federal nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, autoriza o Estado a
determinar aos cidadãos que se submetam,
compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19,
impondo medidas restritivas àqueles que recusem a

vacinação. A constitucionalidade desta lei foi ratificada
pela plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que
entendeu que as autoridades podem adotar, no âmbito
de suas competências, a determinação de realização
compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas.

Ainda conforme o Governo do Estado, também
foram considerados, para elaboração do decreto
estadual, os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição
Federal, que garantem os direitos à vida e à saúde.
"Devem prevalecer em relação à liberdade de
consciência e de convicção filosófica individual, bem
como que a vacinação compulsória é considerada
direito de saúde coletivo, impondo-se ao poder
público o dever de vacinação, de proteção do
ambiente de trabalho, da vida e da saúde das pessoas
independente de suas liberdades individuais;
considerando que os servidores e empregados
públicos estaduais devem proceder, pública e
particularmente, de forma a dignificar a função
pública", estabelece o decreto.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 045/2021 - Processo de Administrativo
n.º 104/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO NA COR BRANCA, 0KM, 1.0, FLEX, CAPACIDADE PARA 05
PASSAGEIRO COMPLETO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal,
torna público que no dia 29 de novembro de 2021, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua
Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba - BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao
Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de
Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-
Ba. 16 de novembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 025/2021 - ID Nº 907797 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 025/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de varrição de vias públicas, coleta diária de resíduos sólidos domiciliares, comercial, público, de feiras livres
(inclusive podas de árvores), manutenção e conservação de praças e jardins, incluindo a limpeza, conservação das plantas em
toda zona urbana do município e no povoado de Várzea Grande para atender às demandas da Secretaria de Obras e Saneamento
deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 29 de novembro de 2021, às 10h00min, na sede desta
Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link:
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via
Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 16 de novembro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício das atribuições,
torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 020/2021,
Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para
prestar serviços de transportes diversos (pessoas e materiais) e maquinas pesadas para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, conforme especificações do Edita e condições constantes deste Termo de Referência
e seus Anexos. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 29/11/2021, no site: www.licitacoes-
e.com.br. Informações e edital através dos e- mails: licitacaraibas17@gmail.com. e no Diário Oficial do Município:
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva - Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para
Prestar Serviços na Construção de Muro de Contenção com Drenagem na Creche - Projeto Proinfância tipo 2 Distrito
de Vila Mariana, Município de Caraíbas - Ba, Abertura 03/12/2021, às 09:30h no Centro Educacional Professor Emanuel
Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boas Vista, Município de Caraíbas - BA tel: (77)3443-1010, e-
mail:licitacaraibas17@gmail.com, https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Sonilda de Cássia de M. Querino
- Presidente da CPL, Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 - A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
ITUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 63.170.468/0001-44, cuja sede está situada na
Praça Moraes Moreira, nº 17 - Bairro Nossa Senhora do Alívio, Ituaçu/Bahia, torna público para conhecimento de todos os
interessados o resultado do Pregão Presencial nº 011/2021 - contratação de empresa do ramo para o fornecimento de uma escada
de aço de 3,60Ax 5,65Cx1,00L; com 18 degraus e corrimão que será destinada ao acesso do piso superior da Câmara Municipal
cuja sessão estava marcada para o dia 18 de novembro de 2021 às 10:30hs que resultou DESERTO pelo não comparecimento
de interessados à reunião de julgamento. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar Wanderley Brito - Presidente do Poder
Legislativo Municipal.

DEFESA CIVIL NACIONAL RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA EM BOM JESUS DA LAPA

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação de emergência nos municípios de Bom Jesus da Lapa,
Marcionílio Souza e Planaltino, na Bahia, devido ao longo período sem chuvas. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (16) no Diário Oficial da União
(DOU). Com a medida, 102 municípios baianos obtiveram o reconhecimento federal devido aos efeitos da estiagem.

Também nesta terça-feira (16), o MDR reconheceu a situação de emergência em Paranavaí, Santa Izabel do Oeste e São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e
Carnaúba dos Dantas, Pau dos Ferros, São José do Campestre, Sítio Novo e Venha-Ver, no Rio Grande do Norte.

Com o reconhecimento federal de situação de emergência, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do MDR para atendimento
à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados. A solicitação deve ser feita por meio
do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os
valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

COM ESSA MEDIDA, 102 MUNICÍPIOS BAIANOS JÁ OBTIVERAM
O RECONHECIMENTO FEDERAL DEVIDO AOS EFEITOS DA ESTIAGEM.
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UPB DEFENDE PROPOSTA DE EMENDA PARA
REDUZIR A ALÍQUOTA PATRONAL DOS MUNICÍPIOS

A proposta de reduzir de 22,5% para 10% a alíquota patronal paga pelas prefeituras ao INSS está sendo defendida pela União dos Municípios da Bahia (UPB)
como pauta prioritária para melhorar a saúde fiscal dos municípios. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que altera o parágrafo 9º do artigo 195 da
Constituição Federal para reduzir pela metade a contribuição social dos municípios, foi protocolada nesta terça-feira (16), na Câmara dos Deputados, pelo líder do
Progressistas, o deputado Cacá Leão. A matéria necessita da assinatura de 171 deputados para iniciar a tramitação na Casa.

O presidente da UPB, Zé Cocá, vinha articulando a proposta com o parlamentar e defende a medida como crucial para equilibrar as contas dos municípios. "A
UPB realizou um estudo de que, hoje, dos 22,5% [da alíquota] os municípios só conseguem pagar 7,22%. Se a gente conseguir a redução para 10% nós
provaremos para União que, descontando na folha, ela arrecadará o dobro e vai permitir aos municípios sair desse ciclo de endividamento porque nenhuma
prefeitura de pequeno porte consegue arcar com a alíquota atual", explica Zé Cocá.

O gestor já tinha anunciado a medida em Brasília, na semana passada, durante a reunião com a bancada de deputados federais da Bahia. Segundo Zé Cocá,
a PEC da Alíquota atende um pedido da UPB para evitar o colapso dos municípios, sobretudo das prefeituras mais pobres do Nordeste brasileiro. "Ou a gente
discute isso urgente com o governo federal ou, com a implantação do e-Social, agora, iremos quebrar os municípios de pequeno porte daqui a 2, 3 anos", alerta
o presidente da UPB que também é prefeito de Jequié, no sudoeste baiano.

A PROPOSTA FOI APRESENTADA NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (16) PELO LÍDER
DO PARTIDO PROGRESSISTAS NA CÂMARA, O DEPUTADO CACÁ LEÃO


