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GOVERNO DO ESTADO DESTINA R$ 12,4 MILHÕES
PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Para garantir a mobilidade da população de
comunidades rurais que cortam os municípios
baianos e viabilizar o transporte dos produtos de
agricultores familiares, o Governo do Estado, por
meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Rural (SDR), está destinando R$
12,4 milhões para a recuperação de estradas vicinais.

A iniciativa, que integra as ações emergenciais
realizadas nos municípios mais atingidos pelas fortes
chuvas no mês de dezembro, será executada via
convênios com prefeituras municipais. Inicialmente,
serão atendidos 140 municípios que estão sob
decreto de emergência.

A estimativa é que até, a próxima segunda-feira
(10), todos os municípios habilitados, com decreto
de emergência, encaminhem os planos de trabalho
para que os convênios sejam firmados até a próxima
sexta-feira (14) e efetuados os pagamentos para dar
início às obras. Os recursos, que serão de R$ 50 a
R$ 120 mil, por município, serão destinados a partir

DE ACORDO COM O SECRETÁRIO JOSIAS GOMES, OS CONSÓRCIOS IRÃO
AJUDAR COM SEUS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, PARA RECUPERAR

AS ESTRADAS QUE FORAM ACORDADAS NAS REUNIÕES REALIZADAS.

da extensão territorial.
De acordo com o secretário da SDR, Josias Gomes,

os consórcios irão ajudar com seus equipamentos e
maquinários, para recuperar as estradas que foram
acordadas nas reuniões realizadas com os
consórcios. "É um passo para que a normalidade
econômica, proveniente da agricultura familiar, possa
voltar a acontecer e, com isso, nós garantimos renda
aos nossos agricultores, aumentamos a oferta de
produtos nas feiras livres e evitamos o aumento de
preço, que é, sem dúvida, um grande problema em
um momento como esse", afirma.

O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias,
ressaltou a necessidade desse investimento para
reestabelecer a trafegabilidade das estradas vicinais
dos municípios. "Tanto a produção agropecuária
poderá continuar a ser escoada e comercializada,
como também os insumos poderão chegar às
propriedades rurais dos agricultores, para restaurar
a produção e incrementar a renda das famílias, que
perderam suas produções com as enchentes".

O chefe de gabinete da SDR, Jeandro Ribeiro,
explica que foi realizada uma série de reuniões com
a equipe técnica da secretaria e com os municípios,
para operacionalizar os convênios para a recuperação
das estradas vicinais. "O primeiro passo foi criar a
metodologia para evitar o excesso de burocracia e
darmos segurança jurídica ao processo. Estabe-
lecemos, por portaria, um teto de valor por município,
definida a partir da extensão territorial".

Serão firmados convênios com os consórcios
Baixo Sul (Ciapra), de Desenvolvimento Sustentável
Litoral Sul (CDS), Intermunicipal da Mata Atlântica
(CIMA), Regional de Infraestrutura (Construir), de
Desenvolvimento Sustentável da Costa do Desco-
brimento (Condesc), de Desenvolvimento Sustentável
do Vale do Jiquiriçá (Convale), Intermunicipal do
Sudoeste da Bahia (Cisudoeste), Intermunicipal do
Médio Rio das Contas (Cimurc), Intermunicipal do
Vale do Rio Gavião (Civalerg) e de Desenvolvimento
Sustentável do Território de Identidade do Médio
Sudoeste da Bahia (Cotemesb).
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SEC DIVULGA AVISO DE LICITAÇÃO PARA
AMPLIAR E MODERNIZAR ESCOLA EM BOTUPORÃ

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou,
nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE),
o aviso de licitação para contratação de empresa
especializada para execução da obra de ampliação com
modernização da infraestrutura nas unidades escolares
localizadas nos municípios de Botuporã, Mansidão e
Aiquara. Os interessados podem entrar em contato
pelo e-mail: mailto:copel@educacao.ba.gov.br ou
telefone (71) 3115-0177, de segunda a sexta, horário
comercial, na SEC, situada na 5ª Avenida, nº 550,

Plataforma II, Centro Administrativo da Bahia (CAB),
em Salvador. Esta ação faz parte dos mais de R$ 2,3
bilhões que estão sendo investidos pelo Estado na
requalificação da rede física escolar, que envolve a
instalação de novos equipamentos, como laboratórios,
bibliotecas, quadras de esportes cobertas e campo
society, além da implantação dos Complexos
Poliesportivos Educacionais.

A construção e reforma de escolas também envolve
a política de expansão da Educação em Tempo Integral

na rede estadual de ensino, por meio do Programa
Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira. A iniciativa
tem o objetivo de elevar os níveis de aprendizagem, a
partir da ampliação da jornada escolar dos estudantes;
e fortalecer o desenvolvimento humano e social dos
estudantes, por meio de ações que propiciem a diversi-
ficação do universo de experiências educativas articu-
ladas com as áreas do conhecimento; além de contribuir
para a melhoria dos indicadores de qualidade das
unidades escolares com tempo estendido.

A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS TAMBÉM ENVOLVE A POLÍTICA
DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL,

POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ANÍSIO TEIXEIRA
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CACULÉ: MATRÍCULAS ESTÃO ABERTAS

O prazo das matrículas escolares para os alunos da Educação Infantil e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2022 na rede municipal
de ensino de Caculé abriu nesta segunda-feira (10) e segue até a próxima sexta-feira (15). Os responsáveis deverão comparecer em uma das unidades escolares
com os seguintes documentos, o original e a xerox: Certidão de nascimento ou RG; Comprovante de residência; Comprovante de escolaridade; Foto 3X4;
Caderneta de vacinação do estudante; RG ou CPF dos pais ou responsáveis (aluno menor).

OS RESPONSÁVEIS DEVERÃO COMPARECER EM UMA DAS UNIDADES
ESCOLARES COM OS SEGUINTES DOCUMENTOS, O ORIGINAL E A XEROX

(FOTO: INSTAGRAM / @PREFEITURADECACULE)
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RUI AUTORIZA OBRAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA

E SEGURANÇA EM WAGNER

Em Wagner, na Chapada Diamantina, o
governador Rui Costa anunciou, nesta sexta-feira (7),
a abertura de licitação para a obra de captação de
água do Rio Bonito para fornecimento de água com
qualidade para os municípios de Wagner e Lajedinho.
A obra será executada pela Secretaria de Infraestru-
tura Hídrica e Saneamento do Estado (Sihs), no valor
de R$ 18,6 milhões. Rui também autorizou a licitação
para construção dos Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água (SSAA) nos Assentamentos
Laranjeira e São Sebastião de Utinga. As obras serão
executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica
e Saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Sihs, e
beneficiarão 84 famílias no total, com investimento
de R$ 280 mil.

"Essa obra tá autorizada, vai ser licitada, e nós
vamos também fazer todos os projetos de um grande
estudo para equacionar essa bacia hídrica da região
de Utinga, pra construir vários barramentos pra

reservar água, e a gente ter água para a produção
da agricultura e para abastecimento nas casas",
afirmou Rui.

Rui também autorizou a Secretaria de Educação
(SEC) a executar as obras de modernização do Centro
Territorial de Educação Profissional (Cetep) da Chapada
Diamantina. A unidade passará a contar com campo
society com arquibancada, pista de atletismo e receberá
reforma e cobertura da quadra poliesportiva com
vestiário. O governador visitou as instalações do Cetep
e ainda autorizou a pavimentação do acesso ao
colégio, que será executada pela secretaria da
Infraestrutura do Estado (Seinfra).

"Essa é uma escola que já tem uma estrutura
muito boa, e o governador acrescentou hoje, com a
ordem de serviço, um campo society, pista de atletismo
e modernização da quadra. Nós vamos também, em
parceria com o município, arrumar o acesso da escola.
São quase R$ 20 milhões pra fortalecer a educação

aqui em Wagner", afirmou o secretário Jerônimo
Rodrigues.

Mais obrasMais obrasMais obrasMais obrasMais obras
Ainda na cidade, Rui visitou o terreno que vai

abrigar a nova Delegacia Territorial e do Pelotão da
Polícia Militar e autorizou a Secretaria de Segurança
Pública (SSP) a dar início à licitação para a construção
das duas unidades. O investimento será de R$
2.517.787,85. A Seinfra foi autorizada também a
executar as obras de extensão da rede de iluminação
da entrada norte de Wagner, na Avenida Pedro
Carvalho Souza.

Nos últimos cinco anos, o município de Wagner
recebeu do Governo da Bahia veículos para a
segurança pública, saúde e educação. A cidade
também foi beneficiada com o convênio de assistência
rural e ambiental das regiões da Chapada e Piemonte
Paraguaçu. O investimento na cidade e região
ultrapassa R$ 8,1 milhões.
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IBIASSUCÊ: NOVO PLANO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL É APROVADO PELO CMAS

O novo Plano Municipal de Assistência Social
(PMAS) de Ibiassucê para o período de 2022 a
2025 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS) em reunião
extraordinária realizada no último dia 22 de
dezembro de 2021. A deliberação foi formalizada
na Resolução CMAS nº 013/2021, assinada pela
vice-presidente Marinalva Oliveira Pessoa Freitas.

O principal objetivo do documento é "organizar,
regular e nortear a execução da política pública de
assistência social do município de Ibiassucê, vislum-
brando a redução e enfrentamento de […] vulnerabili-
dades sociais, e de violências e violações de direitos".
Portanto, o PMAS traz como um dos principais pontos
o Diagnóstico Socioterritorial que é uma "fotografia"
das principais desproteções e vulnerabilidades da
população através de indicadores e informações de
órgãos oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e o Sistema de Registro Mensal de
Atendimentos (SAGI), e números dos atendimentos/
benefícios por localidades do município.

Uma base de dados muito importante utilizada

A DELIBERAÇÃO FOI FORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CMAS Nº 013/2021,
ASSINADA PELA VICE-PRESIDENTE MARINALVA OLIVEIRA PESSOA FREITAS.

(TEXTO/FOTO: AUGUSTO JACKSON/DIVULGAÇÃO)

foi o Cadastro Único, que possibilitou a organização
de mapas de extrema pobreza e a tabulação do Índice
de Desenvolvimento da Família que traz noções de
localidades com maior ou menor grau de
desenvolvimento em 6 dimensões - ausência de
vulnerabilidade; acesso ao conhecimento; acesso ao
trabalho; disponibilidade de recursos; desenvolvi-
mento infantil; e condições habitacionais.

O plano leva em consideração ainda, as
prioridades elencadas pela população nas últimas
conferências municipais de assistência social, e fica
atrelado ao que está disposto também no plano
plurianual 2022-2025 (PPA), nos pactos de
aprimoramento estadual e federal, na política nacional
de assistência social (PNAS), na Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), na Lei Municipal do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), entre outras.

A elaboração ocorreu entre os meses de setembro
a dezembro de 2021 com a coordenação da
secretária de assistência social, Maria Placivana Rocha
Bispo, e com textos e informações organizadas pelo
técnico de apoio à gestão do SUAS, Fabrício Souza

Teixeira, e pelo técnico interino da vigilância
socioassistencial, Jhonatan Abreu de Araújo.
Entretanto, houve grande participação das equipes
da Proteção Social Básica, isto é, do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), da Proteção
Social Especial (PSE), do Cadastro Único, isto é da
Diretoria de Benefícios Sociais e Transferência de
Renda, que contribuíram diretamente na elaboração
das ações estratégicas e das metas.

Algumas das ações estratégicas previstas são a
estruturação do organograma da secretaria, interseto-
rialidade, aprimoramento do acompanhamento familiar,
busca ativa de públicos prioritários para atendimento
pelos serviços conforme normativas, pesquisa de
satisfação de usuários, formalização de fluxos de
atendimento, notificação compulsória de violências e
violações, comunicação, educação permanente,
planejamento estratégico e anual, dentre outras. Por
fim, o documento elenca a previsão orçamentária para
o quadriênio 2022-2025, e estabelece parâmetros
para o monitoramento e avaliação do alcance da política
pública de assistência social.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Um desafio e tanto analisar o Brasil sob a égide do ano que chega ao fim. Mas ao analista político sobram hipóteses: um ano de muito sofrimento; um ano
de perdas; um ano que ainda vai continuar; um ano de mentiras mirabolantes; um ano de governo enviesado, para alguns; um ano de desgoverno, para outros;
um ano de governo sem rumo; um ano de retrocesso; um ano de reversão de expectativas; um ano de mortes e luta pela sobrevivência.

Seja qual for o resumo, certamente ele conterá sua dose de verdade. Para não cairmos na onda de opção política, vamos escolher esta visão: um ano de aflições.
Todos, de qualquer banda da sociedade, haverão de concordar que 2021 mexeu com um dos quatro instintos que explicam as ações do ser humano, segundo
Pavlov: o impulso combativo, ligado à sobrevivência do indivíduo (o outro é o instinto nutritivo) e mais dois ligados à preservação da espécie (sexual e paternal).
Contam-se nos dedos os números de pessoas que passaram ao largo da crise sanitária que padecemos.

Usarei os eixos que se apresentam no meu entendimento, na esteira do ensinamento de Hannah Arendt: "Pensar sem corrimão", sem injunções de natureza
ideológica. Dessa forma, começo pelo usual: o ano foi ruim para milhões de pessoas, inclusive este que aqui está, e também valeu para outros milhões (em menor
número), o que significa, foi positivo para muitos, inclusive para este escriba.

No nosso interior, espraia-se um sentimento de perda. Algo foi embora. Fugiu. Escorregou de nossas vidas. Pequenas tochas de depressão, ondas de tristeza,
um recolhimento forçado pelas circunstâncias. Um coração que deixou de bater no ritmo. Saiu de sua órbita. Uma perda civilizatória. Uma defasagem sem
possibilidade de resgatar a parte da vida que se foi.

Milhões estagnaram, perderam empregos e negócios, ou até deram passos para trás, nas ondas da pandemia, do fechar de portas, da limitação de atividades
profissionais, exigência que se fez como estratégia para conter o novo vírus. Vidas em atraso. Vidas saindo de um território de certo equilíbrio - até porque
sabíamos jogar o jogo do mercado - para adentrar em um espaço nebuloso ou em um terreno pantanoso. Sob essa ótica, houve uma parada na roda civilizatória.
Uma sensação de patinação no gelo, porém sem sair do mesmo lugar.

Temos de considerar, porém, o resultado da luta travada contra o coronavírus 19 e seus efeitos na rotina de nossas vidas. Como ensina Lavoisier, nada se
perde, nada se cria, tudo se transforma. O fato é que aprendemos, e muito, com a pandemia. A ver a vida com outros olhos. A ter mais cuidados em nossas rotinas.
A evitar certas posturas. A prestigiar a ciência. A dar valor aos profissionais da saúde. A trabalhar em condições que não sugiram o afastamento dos nossos postos
de trabalho. A usar a criatividade para mostrar resultados e atenuar os danos ocasionados por nossas ausências nos espaços tradicionais do trabalho.

A vida ganhou um largo espaço para repensar posturas e atitudes. Os minutos da vida ganharam mais importância, até parecendo que o sábio Sêneca ganhou
o status de nosso conselheiro-mor: "A vida é breve e a arte é longa. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos
foi generosamente concedida para a execução de ações importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça... aquela que
não havíamos percebido passar, sentimos que já passou".

Pensemos nos efeitos destruidores para alguns segmentos. Para as crianças e os jovens, um refluxo grave em suas vidas, eis que o vácuo educacional
ultrapassou o tamanho da idade, lançando-os no fim da fila civilizatória. Será complicado retomar o tempo perdido, mesmo para aqueles que contam com
ferramentas tecnológicas. Para os servidores da saúde, uma intensa mobilização tomou conta de suas tarefas. Cumpriram sua missão e são vistos por nós como
"anjos da guarda". Portanto, o ano não foi totalmente de perdas. Nossas vidas mudaram. E agora, com a iminência de uma nova onda (quarta, quinta?) da
pandemia, com a variante ômicron, a ideia de que o planeta está tumultuando os passos rotineiros de seus habitantes emerge com força.

Alguns atores na passarela mundial perderam: aqueles que vaticinaram (isso mesmo, não confundir com vacinaram) contra as vacinas, incluindo o ex-
presidente dos EUA, Donald Trump, o brasileiro Jair Bolsonaro e outros com jeitinho de ditador. Perderam os grupos fanáticos, os torcedores da pandemia, aqueles
que desacreditam nos postulados da ciência, os incréus, os que usam o sabão dos sistemas autoritários para limpar sua pele e sujar a dos outros.

Ganharam com a pandemia as farmacêuticas, que enchem seus cofres, os cientistas - infectologistas, epidemiologistas, estudiosos do fenômeno - os profissionais
da saúde, principalmente os grupos de vanguarda e da retaguarda que enfrentam o coronavírus 19, as autoridades governamentais que autorizam(ram) medidas
de combate à pandemia, organizações planetárias de enfrentamento à doença.

2022 se abrirá com um painel de interrogações.

UM ANO DE AFLIÇÕES

PREFEITURA DE LIVRAMENTO INICIA
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

A Prefeitura de Livramento, através da sua
Assessoria de Comunicação, encaminhou nota
para a nossa redação informando que a gestão

municipal iniciou os serviços de recuperação das
estradas vicinais. "As fortes e muito aguardadas

chuvas que caíram em Livramento trouxeram muita
alegria aos moradores do município, porém

causou muitos transtornos, principalmente, nas
estradas vicinais", destacou a nota. A gestão

municipal informou ainda que as estradas que
ligam a Barrinha aos Patos e o Taquari à

Canabrava já estão recebendo as manutenções
e os reparos. "A administração do município já

mapeou e continua vistoriando toda a Zona Rural
e Urbana e informa que todas as ruas, avenidas e
estradas vicinais serão recuperadas, mantendo um

dos marcos, desde a primeira gestão, deste
governo municipal", destacou o governo municipal.
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MINISTÉRIO INCLUI CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS
NO PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou
a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no Plano
Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A medida
foi tomada após análise dos técnicos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
aprovaram o pedido da Pfizer para que sua vacina
seja aplicada no público infantil. "Essa vacina foi
desenvolvida pela indústria Pfizer BioNTech; uma
vacina que tem dosagem diferente, equivalente a um
terço da dose da vacina que é aplicada nos adultos.
E isso foi testado através de ensaios clínicos e já
logrou a aprovação em agências respeitáveis, a
exemplo do FDA, a exemplo da associação da agência
europeia de medicamentos (EMA) e agora teve o

EM JANEIRO, SERÃO DISPONIBILIZADAS 3,74 MILHÕES DE DOSES
INFANTIS. A PASTA RECOMENDA QUE PAIS E RESPONSÁVEIS CONSULTEM

O MÉDICO ANTES DE LEVAR OS PEQUENOS PARA SE IMUNIZAR

aval da Anvisa, que atestou a segurança regulatória",
afirma o ministro.

A pasta orienta que os pais e os responsáveis
consultem um médico antes de levar as crianças para
se imunizar, conforme esclarece a secretaria
extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana
Leite de Melo. "[É] Imprescindível que os pais, mães,
responsáveis por essas crianças consultem um
médico antes de irem tomar essa vacina. E por que é
essa nossa preocupação?  A criança está em pleno
desenvolvimento. Nós temos alguns efeitos adversos?
Temos. Embora eles sejam raros, mas nesse público
o cuidado tem que ser muito maior. Os pais, os
responsáveis, devem estar presentes manifestando

sua concordância com a vacinação", orienta.
Segundo Rosana Leite de Melo, em caso de

ausência dos pais ou responsáveis pela criança, a
vacinação só poderá ser realizada mediante um termo
de assentimento por escrito. De acordo com a pasta,
haverá uma ordem de prioridade para a imunização
das crianças de 5 a 11 anos, começando por aquelas
com comorbidades, deficiências permanentes,
indígenas, quilombolas e crianças que vivem com
pessoas com alto risco para evolução grave da Covid-
19. Na sequência, a recomendação é imunizar as
crianças sem comorbidades, começando pelas mais
velhas, que podem apresentar um pouco mais de
sintomas e também saem mais de casa.
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SAÚDE: SAIBA AS CAUSAS DO
SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

Você sabe identificar se seu sangramento vaginal
é normal? Sabe as causas de sangramento uterino
anormal? Neste episódio, a ginecologista Fernanda
Nastri da mais detalhes sobre o assunto. Todo mês
grande parte das mulheres possuem sangramento
vaginal devido a menstruação. O padrão menstrual
varia muito e as vezes o que achamos normal, não é.

É necessário observar quatro critérios para
considerar um padrão menstrual normal:

Frequência: O tempo considerado normal entre
uma menstruação e outra é de 24 a 38 dias.

Regularidade: dificilmente uma mulher vai ter
exatamente o mesmo intervalo entre uma menstruação
e outra durante o ano, o considerado normal é de

GINECOLOGISTA DRA. FERNANDA NASTRI DÁ MAIS DETALHES SOBRE O ASSUNTO

até 7 dias de diferença entre os ciclos

Duração: O normal é cercaDuração: O normal é cercaDuração: O normal é cercaDuração: O normal é cercaDuração: O normal é cerca
de 8 dias ou menosde 8 dias ou menosde 8 dias ou menosde 8 dias ou menosde 8 dias ou menos

Fluxo: Avalie o número de absorventes a serem
utilizados, o aspecto do sangue, se possui coágulos.

Vale ressaltar que a mudança entre ciclos é normal,
mas se a mudança no ciclo for extrema, é bom ficar
atenta. Além disso, outro fator importante a ser
observado é a idade. Observe se existe sangramento
fora da idade reprodutiva, isso inclui crianças e
mulheres após a menopausa e, por fim, o sangramento
fora do período menstrual que pode ser indicativo
de algum problema como pólipos, infecção e até

mesmo câncer, por isso deve ser investigado.

Causas do sangramentoCausas do sangramentoCausas do sangramentoCausas do sangramentoCausas do sangramento
uterino anormaluterino anormaluterino anormaluterino anormaluterino anormal

Causas do próprio útero como mioma, ade-
nomiose, pólipos, infecções ou Câncer de colo de
útero e de endométrio. Para que seja feito o
diagnóstico é preciso que seja feito alguns exames
como, por exemplo, a ultrassonografia.

Causas sistêmicas: problemas de coagulação,
problemas hormonais como doenças da tireóide,
síndrome dos ovários policísticos. Além desses,
existem muitas outras causas de sangramentos, como
estresse, má formação uterina, entre outros.
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249 FAMÍLIAS SERÃO BENEFICIADAS PELO
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL EM IBIASSUCÊ

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da sua Assessoria de

Comunicação, encaminhou uma
nota para a nossa redação

informando que o Sistema de
Benefício ao Cidadão (SIBEC),

do Governo Federal através,
enviou na segunda-feira (03),
uma lista com 249 benefícios
do Programa Auxílio Brasil. A
nota destaca ainda que "não

havia novas concessões desde
março de 2020 no município,

nesse momento a gestora do
Cadastro Único está fazendo
contato com todas as famílias

que foram contempladas". Para
maiores informações,

a Secretaria Municipal de
Assistência Social orienta que a
população procure o posto de

atendimento do Cadastro
Único, localizado na Av.

Senador Antônio
Fernandes, Centro.
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SITUAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA ÉRICO CARDOSO
A PARAMIRIM É MONITORADA PELA SEINFRA

Em alguns pontos da BA-903, que liga Érico
Cardoso a Paramirim, ocorreram deslizamentos de
encosta devido ao período chuvoso na região. A
empresa responsável pela manutenção da via já
realiza os reparos necessários. A área encontra-se
sinalizada e o trânsito está normal. Com os dois
registros novos, chega a 65 o número de trechos
afetados pelas chuvas.

O fluxo de veículos na ponte sobre o Rio Pardo,
na BA-634, entre Itambé e Ribeirão do Largo,
permanece interrompido por conta do alto nível de
água da barragem de Machado Mineiro. A Secretaria
de Infraestrutura aguarda a redução do volume de
água do Rio Pardo para liberar o tráfego e avaliar

O FLUXO DE VEÍCULOS NA PONTE SOBRE O RIO PARDO, NA BA-634,
ENTRE ITAMBÉ E RIBEIRÃO DO LARGO, PERMANECE INTERROMPIDO POR
CONTA DO ALTO NÍVEL DE ÁGUA DA BARRAGEM DE MACHADO MINEIRO

quais as intervenções serão necessárias no
equipamento. A circulação de automóveis na ponte
de acesso a Itapitanga, na BA-651, e na BA-645,
entre Angical e Barreiras, também continua proibida.

A passagem de veículos na BA-120, saindo de
Itapé em direção a Itaju do Colônia, foi bloqueada
na tarde desta terça-feira (4). A pista no KM 7,5
rompeu depois das fortes chuvas das últimas semanas,
e a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra)
determinou a interrupção do tráfego da rodovia. A
equipe técnica da Seinfra está providenciando a
sinalização do trecho, que tem a previsão de ser
instalada nesta quarta-feira (5). A Polícia Rodoviária
Estadual (PRE) encontra-se no local orientando os

motoristas.
A alternativa de deslocamento para os condutores

que utilizam a rodovia do Litoral Sul baiano é pegar
a BA-120, de Itapé até o entroncamento da BR-415;
em seguida, a BR-415, do entroncamento da BA-
120 até Floresta Azul; e depois passar pela BA-262,
que liga Floresta Azul a Santa Cruz da Vitória. Por
fim, a BA-667, entre Santa Cruz da Vitória e Itaju do
Colônia.

A lista com os pontos de rodovias baianas
afetados pelas fortes chuvas deste mês de dezembro
(65) está disponível neste link: bit.ly/Seinframonitora.
As ações realizadas pelo Governo do Estado podem
ser conferidas no www.ba.gov.br.
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ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DA TP 009/2021 - Referente a licitação Tomada de Preços nº 009/2021, objetivando
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar Serviços na pavimentação de Rua em Paralelepípedo com drenagem
superficial no Povoado de Jiboia, Caraíbas - BA, faz-se a seguinte consideração/alteração: A data prevista para realização da
TP 009/2021, foi definida para o dia 05/01/2022 às 09:30hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica
alterada para o dia 17/01/2022 às 9:30hs. Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Sonilda de Cássia de M. Querino - Presidente
da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 ID N° 912414 - O Prefeito Municipal de Condeúba - BA, no uso
de suas atribuições legais, decide ANULAR o Pregão Eletrônico nº 35/21-PA 101/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de link de internet dedicado (fibra ótica e via rádio) para manutenção das
atividades das Secretarias Municipais de Condeúba, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. De início, ressalta-
se que a anulação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, nas Súmulas
346 e 473 do Supremo Tribunal Federal e previsto ainda no item 24.14 do Edital. Nesse sentido, tendo em vista razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação anulada devido a irregularidades e ilegalidades
no processo. Assim, a fim de evitar prejuízos futuros para Administração, há que se declarar a anulação do Pregão Eletrônico
nº 035/2021. Informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-
e.com.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 03.01.22. Silvan Baleeiro
de Sousa Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 36/21-PA 136/21, tipo menor preço por lote (único). Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva
nos logradouros públicos, sem o fornecimento de materiais.  Recebimento das Propostas e Habilitação: 7.1.22 a 21.1.22 até as
8:30h, Abertura das Propostas: 21.1.22 às 8:30h, Disputa: 21.1.22 às 9 h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de
Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 915268 ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 7.1.22.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 003/2021 DISPENSA N° 001/2021 - CONTRATANTE: CÂMARA
DE VEREADORES DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. CONTRATADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
PUBLICA - IMAP, CNPJ/MF nº 05.277.208/0001-76, I.E. Nº. 134.622.101, situada à Avenida da França, 393, SALA PELOURINHO
HUB SALVADOR, Comercio, Salvador, Bahia, CEP 40.010-000. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência do contrato para a contratação de empresa que possua softwares para atendimento a Lei de Acesso a Informação
de nº. 12.527/2011. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato 003/2021 terá vigência até 31 de janeiro de 2022, nos termos deste Aditivo
em conformidade com o Artigo 57 incisos l da Lei Federal no 8.666/93. DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO Ronilton
Carneiro Alves, Presidente da Câmara - pela contratante e- pela contratada INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
PUBLICA - IMAP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

DECISÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2021 - Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria Jurídica desse
município, após consulta realizada por esse pregoeiro e equipe de apoio, sem nada mais evocar, utilizando os fundamentos
jurídicos ali expostos, decidimos por conhecer do Recurso interposto pela empresa DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO,
porque presente todos os requisitos legais necessários para tanto, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA
MANTER A DECISÃO ANTERIOR, conforme fundamentação exposta no parecer, fazendo o Recurso Administrativo, nesse ato,
subir à autoridade julgadora para que decida na forma do artigo 109, parágrafo 4º da Lei 8666/93. Eis a decisão. Ibiassucê/BA, 03
de Janeiro de 2022. BRUNO ALMEIDA PEREIRA Pregoeiro JOSÉ CARLOS AMORIM PRATES GILMAR APARECIDO O. ROCHA.
DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2021 - Considerando o teor de parecer formulado pela
Assessoria Jurídica desse município, após consulta realizada, sem nada mais evocar e utilizando os fundamentos jurídicos
ali expostos, decido, nos termos do Art. 109, parágrafo 4º da Lei 8666/93, por conhecer do Recurso interposto pela empresa DIOX
DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO, porque presente todos os requisitos legais necessários para tanto, e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A DECISÃO ANTERIOR proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio irreformável
pelos seus próprios fundamentos, prosseguindo-se com os demais procedimentos da licitação.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N º 01/2022  - OBJETO: aquisição de bombas, bombeadores, motores submerso
e demais materiais de irrigação para bomba submersa, destinados à manutenção do sistema de abastecimento de água, deste
Município. DATA: 24/01/2022. HORÁRIO: 09h. CRITÉRIO: Menor Preço por lote. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça
Oliveira Brito, nº 100 - centro - Ibiassucê-Ba. O Edital completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes
ou na sede da Prefeitura, no horário de 08h00min às 12h00min. Ibiassucê, 10/01/2022. Bruno Almeida Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 -  A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 032/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da
frota das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site
www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados
no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: até 18/01/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/01/2022, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO -  O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais,
torna público a realização de processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 013/2021,
Processo Administrativo nº 212/2021, no dia 18 de janeiro de 2022, às 09h:00m, visando a Contratação de empresa para locação
de máquinas pesadas e veículos, sendo: 02 (duas) retroescavadeiras, 01 (uma) escavadeira hidráulica, 02 (duas) motoniveladoras,
03 (três) caminhões basculantes, 02 (dois) caminhões pipas e 01 (um) rolo compactador para prestação de serviços de manutenção
das vias públicas e estradas vicinais no território deste município de Ituaçu, com combustível e motorista/operador, a serem
custeados pelo contratado, conforme especiicações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital. O texto integral do
edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, www.bllcompras.com.br
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 06 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 001/2022 - Processo de Administrativo n.º
002/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL. AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS
UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL PARA SEREM USADOS NO MUNICÍPIO DE
MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 20 de janeiro de
2022, 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. 06 de janeiro de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto
Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público
a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 032/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa
"aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) para Fornecimento de Pneus, Baterias
e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais, será realizado no
site www.licitacoes-e.com.br, para o dia 18/01/2022, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS
FICA PRORROGADO ATÉ 18/01/2022 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para 18/01/2022, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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EDITAL PARA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE
LIGA SUSSUARANA A ANAGÉ SERÁ LANÇADO

AINDA NESTE MÊS DE JANEIRO

Em audiência com o Secretário Estadual de
Infraestrutura, Marcos Cavalcanti, o Prefeito
Phellipe Brito e os Deputados Paulo Magalhães e
Marquinhos Viana trouxeram uma grande notícia
para toda a região: o edital para reconstrução da
estrada que liga o Distrito de Sussuarana a BA-
142 (estrada Brumado/Conquista) será lançado
ainda neste mês de janeiro. No vídeo, postado
no Instagram, o Deputado Marquinho Viana pediu
ao Secretário uma boa notícia, sendo respondido
pelo Secretário que o Governador Rui Costa
cumpre os seus compromissos e até o próximo

O PREFEITO PHELLIPE BRITO E OS DEPUTADOS PAULO MAGALHÃES E
MARQUINHOS VIANA PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO

ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, MARCOS CAVALCANTI

dia 20 de janeiro será publicado o edital para
recuperação total da estrada.

O Deputado Paulo Magalhães fez questão de
enaltecer a participação do Prefeito Phellipe Brito
na conquista. "o prefeito Felipe foi o artífice desse
benefício" . O parlamentar ainda elogiou a
administração do gestor municipal. "Phellipe tem
se destacado não só em Ituaçu, como em toda a
região pela perspicácia, pela seriedade, pela
maneira carinhosa com que trata o povo. Seguindo
aliás a postura do governador Rui Costa", afirmou
Paulo Magalhães.

O Prefeito Phellipe Brito agradeceu "em nome
de todos os prefeitos da região ao deputado
Marquinhos Viana, ao Secretário Marcos Cavalcanti,
ao deputado Paulo Magalhães e principalmente a
nossa liderança maior, o governador Rui Costa, que
tem sempre feito muito por toda a região e por toda
a Bahia". O gestor ainda firmou o compromisso de
continuar trabalhando em parceria com o governo
do estado. "Nós vamos continuar firmes, marchando
juntos para levar mais desenvolvimento à toda região
e principalmente em especial para Chapada
Diamantina", afirmou Phellipe.


