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ANAC CONCEDE CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL
PERMANENTE AO AEROPORTO DE GUANAMBI

JOJOJOJOJOÃÃÃÃÃO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO / ASCOO / ASCOO / ASCOO / ASCOO / ASCOMMMMM

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
através da Superintendência de Infraestrutura
Aeroportuária, concedeu o Certificado Operacional
ao Aeroporto Municipal Isaac Moura Rocha,
administrado pela Prefeitura de Guanambi, através
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto
com a empresa Infracea Aeroportos, responsável por
administrar as operações aeroportuárias.

A certificação foi concedida após vistoria técnica

O SECRETÁRIO MICHEL MACÊDO REVELOU, QUE A PEDIDO DO PREFEITO
NILO COELHO, A SUA PASTA SEGUE INVESTINDO NA MODERNIZAÇÃO

E REALIZANDO NOVOS INVESTIMENTOS NO ESPAÇO

realizada pela ANAC no final no ano passado. A
Portaria nº 7043 foi publicada na última segunda-
feira (24) e constam todos os requisitos técnicos
atendidos. O documento foi assinado por Tarik
Pereira de Souza, Superintendente de Infraestrutura
Aeroportuária da ANAC.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura,
Michel Macêdo, a pedido do prefeito Nilo Coelho
(DEM/UB), a sua pasta segue investindo na
modernização e realizando novos investimentos no
espaço, para ampliar o conforto e a comodidade de

profissionais e passageiros. "Estamos implantando
uma ampla cobertura no setor de embarque e
desembarque, aquisição de equipamentos para
modernizar ainda mais os processos, além de
inúmeras outras melhorias", frisou.

De acordo o administrador do Aeroporto
Municipal, o servidor Alex Cardoso, "a Certificação
Operacional permanente de Aeroporto de Guanambi
é a prova do compromisso da gestão em buscar agilizar
e atender as exigências feitas pela ANAC, feitas há
muitos anos e recentemente atendidas", salientou.
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CACULÉ: MARGENS DO RIO DO ANTÔNIO
PASSAM POR PROCESSO DE LIMPEZA

A Prefeitura de Caculé, através da Secretarias Municipais de Obras e da de Meio Ambiente, realizou a limpeza das margens do Rio do Antônio, que fica
localizada em frente à Lagoa Manoel Caculé, nessa última sexta-feira (28). A manutenção do espaço visa diminuir a quantidade de arbustos e melhorar a
visibilidade e o aspecto do espaço.  Segundo a Prefeitura, em nota, "durante anos a área que faz parte da extensão do rio estava completamente abandonada, o
que ocasionou o crescimento de diversos arbustos que tomou conta de boa parte do leito e laterais do rio. Com as chuvas que caíram no início do ano, o rio que
estava seco voltou a correr água e agora está recebendo esse cuidado."

A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO VISA DIMINUIR A QUANTIDADE DE
ARBUSTOS E MELHORAR A VISIBILIDADE E O ASPECTO DO ESPAÇO.

(FOTO: DIVULGAÇÃO / RAFAEL SOUZA / ASCOM PMC)
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SANTA MARIA DA VITÓRIA ESTÁ ENTRE OS
MUNICÍPIOS COM A MAIOR TAXA DE DENGUE

A taxa de incidência de Dengue em Santa Maria
da Vitória (BA), ou seja a quantidade de pessoas
com a doença a cada 100 mil habitantes, é uma das
mais altas do país. A doença é transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, assim como a Zika e a
Chikungunya.

Só no município de Santa Maria da Vitória foram
registrados 734 casos de Dengue em 2021. A
coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Bahia,
Ana Cláudia Nunes, alerta para o combate ao
mosquito, "a recomendação é a eliminação dos
criadouros do mosquito, intensificação dos modelos
de controle da Dengue, intensificação das ações de
controle do vetor, identificando quais as áreas de
maior infestação, distribuição de pontos estratégicos,
desenvolvimento de ações esclarecendo população,
manutenção de vistorias, articulação permanente com
áreas de comunicação. Lembrando de cobrir caixas,
cisternas, poços e evitar entupimento de calhas, vedar
com cimento cacos de vidro nos muros que podem
acumular. Não deixar pneus expostos ao tempo, limpar
bandejas externas de geladeiras e ar condicionado."

O coordenador-geral de Vigilância de Arbovi-
roses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, explica
que, hoje, mais de 70% dos casos de Dengue se
concentram em menos de 200 municípios do país.

A DOENÇA É TRANSMITIDA PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, ASSIM
COMO A ZIKA E A CHIKUNGUNYA. (FOTO: REPRODUÇÃO / INTERNET)

Mas ele lembra que isso não quer dizer que as
cidades próximas não devam se preocupar. "O vírus
da Dengue tem um potencial de distribuição
geográfica muito rápido e muito grande, tanto que
se a gente pegar regiões onde a gente tem uma
baixa transmissão que sejam contíguas, principalmente
regiões metropolitanas, regiões vizinhas, a gente vê
essa expansão muito rápida. Porque a gente tem o
vetor. O vetor estando presente, isso faz com que a
gente tenha uma maior transmissão e as pessoas
infectadas transitam por essas regiões."

SITUAÇÃO DO PAÍSSITUAÇÃO DO PAÍSSITUAÇÃO DO PAÍSSITUAÇÃO DO PAÍSSITUAÇÃO DO PAÍS

O Brasil registrou queda 42,6% no número de
casos prováveis de Dengue entre 2020 e 2021. No
ano passado, foram notificadas 543.647 infecções,
contra 947.192 em 2020. Os dados são da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde. Entre os casos de Zika, houve uma pequena
redução de 15%, passando de 7.235 notificações
em 2020 para 6.143 em 2021. Já a Chikungunya
registrou aumento de 32,66% dos casos, com
72.584 em 2020 e 96.288 no ano passado.

O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
de Brasília, Claudio Maierovitch, destaca que 2020

foi um ano de muitos casos e, por isso, não se deve
relaxar com a queda de contágios em 2021. "Mesmo
não tendo havido aumento de um anoo para o outro,
essa não é boa comparação, uma vez que o ano
anterior foi de números altos", alerta.

CUIDADOS NECESSÁRIOSCUIDADOS NECESSÁRIOSCUIDADOS NECESSÁRIOSCUIDADOS NECESSÁRIOSCUIDADOS NECESSÁRIOS

Devido às altas temperaturas e às chuvas
abundantes, o verão é o período do ano em que os
ovos eclodem e acarretam o aumento de infecção
por Dengue, Chikungunya e Zika. Por isso, fique atento
às dicas para evitar a proliferação do mosquito: Vire
garrafas, baldes e vasilhas para não acumularem água;
Coloque areia nos pratos e vasos de plantas; Feche
bem os sacos e lixo; Guarde os pneus em locais
cobertos; Tampe bem a caixa-d´água; Limpe as calhas.

Para o combate é necessário unir esforços com a
sociedade para eliminar a possibilidade de locais
que possam acumular água. Os ovos da fêmea do
Aedes Aegypti podem ficar incubados durante um
ano e eclodir em apenas cinco dias quando entram
em contato com a água. "É preciso manter os cuidados
durante todo o ano por 365 dias", reforça o
coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do
Ministério da Saúde, Cássio Peterka.
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ELIZEU DE LIMA

O papel do educador na pandemia é o mesmo
em qualquer circunstância. Falar sobre o papel do
educador em tempos de pandemia significa primeiro
refletir sobre o papel do educador em qualquer
circunstância dentro das escolas e organizações do
mundo de hoje.

"O papel do educador, constitui-se em encontrar
meios para educar adolescentes e jovens para a vida
em liberdade" (SILVA, 2012, p. 109). Ele é o sujeito
responsável por coordenar, na relação com o outro,
os processos de ensino e aprendizagem. Isso significa
que o educador é um profissional que investe no
processo de desenvolvimento do educando, sempre
ciente do que ele, efetivamente, necessita aprender.

Fazer isso em circunstâncias favoráveis é mais
tranquilo, só que nós estamos diante de uma atípica
situação de crise, em que temos que fazer esse mesmo
papel, só que com ferramentas, recursos e processos
diferentes. O "por que" permanece, mas o "como"
pode ser diferente em alguns aspectos.

Mesmo com a volta das aulas presenciais, a
tecnologia não deve ser deixada de lado - pelo
contrário. Um grande motivo que impedia o avanço
do uso das tecnologias na educação era o fato de os
professores não terem tanta afinidade com elas. Porém,
isso mudou drasticamente durante a pandemia. Uma

VOLTA ÀS AULAS: O PAPEL DO EDUCADOR EM TEMPOS DE PANDEMIA
pesquisa da UFMG e da CNTE, sobre o trabalho dos
professores da rede pública na pandemia, constatou
que 89% não tinham experiencias anteriores à
pandemia para dar aulas remotas.

Mas o aprendizado veio, de certa forma, "aos
trancos e barrancos" e felizmentetemos pesquisas que
comprovam essa afirmação.Uma pesquisa da
Fundação Lemann, em parceria com o Instituto
Datafolha, apontou que 73% dos educadores
brasileiros pretendem usar mais a tecnologia no
ensino do que usava antes da pandemia.

Não menos importante, outro papel fundamental
do educador em tempos de pandemia é o
autoconhecimento. Explica o médico psiquiatra
Gustavo Estanislau que:"quando fazemos uma
capacitação em saúde mental, o primeiro movimento
que os professores fazem é trazer as informações
para dentro de si. Quando esses conhecimentos
começam a fazer sentido, eles conseguirão utilizá-
los para as pessoas que estão à sua volta". E nesse
momento, eu diria que as habilidades socio-
emocionais podem ser o grande diferencial para e
educador do momento. Em resumo, elas apontam
para dois tipos de comportamento: a sua relação
consigo mesmo (intrapessoal) e a sua relação com
outras pessoas (interpessoal).Para isso, o diálogo

continua sendo a principal ferramenta da educação.
Por último, o papel do planejamento estratégico.

Com o fim do distanciamento físico, não se trata
mais um simples sair de casa e voltar para as escolas.
Afinal, elas não serão as mesmas. Haverá mudanças
no modelo de gestão. É preciso que os educadores
se preparem para esse retorno dos alunos, tanto na
perspectiva da sua saúde, mas também ao clima
organizacional, porque muitos alunos também
passaram por momentos difíceis nesse processo todo,
inclusive com perdas de ente queridos e precisarão
ser acolhidos pelas escolas.  Então, temos um grande
desafio de planejar cada uma das etapas desse
processo de retomada de pós-pandemia. Aproxime-
se e estabeleça na medida do possível: confiança
com os alunos, porque diálogo e confiança são as
chaves do educador em tempos de pandemia.

Eliseu de Lima é jornalista, teólogo, escritor e
palestrante com mais de 10 anos de experiência em
treinamentos nas áreas de liderança, educação e
criatividade; Mestrando em Comunicação pela
Universidade Católica de Brasília (UCB); Exerce
liderança nacional; É autor, entre outros livros, de
"Um Café, Por Favor!", que recebeu o Prêmio Areté
2018 como Melhor Livro Categoria Jovem.

LAPA: CODEVASF REALIZA PEIXAMENTO COM
60 MIL ALEVINOS NO RIO SÃO FRANCISCO

Em comemoração às celebrações da tradicional
festa de Bom Jesus dos Navegantes, que acontece no
mês de janeiro, a Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)
introduziu aproximadamente 60 mil alevinos de
espécies nativas em trechos do rio São Francisco na
comunidade da Barrinha, em Bom Jesus da Lapa. O
peixamento teve como objetivo repovoar o rio com as
espécies pacamã e curimatã e é uma ação de
revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Ações semelhantes ocorreram nas celebrações
de 2020 e 2021. O município está localizado no
Médio São Francisco baiano, área de atuação da 2ª
Superintendência Regional da Codevasf, sediada no
município de Bom Jesus da Lapa (BA).

"Em mais um ano, a Codevasf, o Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR) e o Governo
Federal participaram ativamente da tradicional festa
de Bom Jesus dos Navegantes, em Bom Jesus da
Lapa (BA). Fizemos um peixamento com 60 mil
alevinos, sendo 50 mil curimatãs e 10 mil pacamãs
com o objetivo de repovoar o Rio São Francisco com
espécies nativas da região", informou o superinten-
dente regional da Codevasf, Harley Xavier.

A celebração contou com representantes da
Codevasf, Igreja Católica e da população local. Os

alevinos foram produzidos pelo Centro Integrado
de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Codevasf
em Xique-Xique, que é vinculado à 2ª Superinten-
dência Regional da Companhia. O centro atua com

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

projetos de pesquisa e produção na área de
aquicultura e recursos pesqueiros, com o objetivo
de revitalizar a ictiofauna da bacia do rio São
Francisco e de apoiar piscicultores e pescadores.
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ITUAÇU: EM REUNIÃO NA SESAB, PREFEITO
PHELLIPE BRITTO CONSEGUE AUTORIZAÇÃO
PARA A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Na terça-feira (26), a Secretária da Saúde da
Bahia (Sesab), Tereza Paim, em audiência com o
prefeito Phellipe Brito (PSD), assinou a autorização
do convênio do município com o Estado para a
reforma do Hospital Municipal de Ituaçu. É de
grande relevância para a população do nosso

A REUNIÃO OCORREU NESSA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA, DIA 26/02, NA SEDE
DA SESAB, EM SALVADOR. (FOTO: INSTAGRAM / @PHELLIPEBRITO)

município.
Em suas redes sociais, o prefeito Phellipe Brito

destacou que "é um momento de muita alegria
para mim, pois sei que está reforma trará grandes
benefícios para a população e ficará como mais
uma obra de grande relevância em minha gestão.

Assim firmo mais uma vez o meu nome de forma
positiva na história do nosso município e do povo
tendo um hospital que merece. Grato de coração
ao deputado federal Paulo Magalhães (PSD),
deputado estadual Marquinho Viana (PSB) e ao
nosso governador Rui Costa (PT)."
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O que se ganha fazendo o bem? O que eu ganho
fazendo o bem? O honesto é sempre o bobo? Quem
é honesto cuida da sua própria honra e da honra dos
seus concidadãos. O desonesto despreza, em última
análise, a si mesmo, e isso não lhe faz bem.
Desonestidade para com os outros cria em mim
discórdia. Quem mente para os outros mente para si
mesmo. E quem engana os outros se prejudica. Quem
engana, a ele aparecem quimeras, fantasmas interiores,
não consegue sossego com facilidade. De noite,
manifestam-se os fantasmas e aparecem as consequên-
cias de seu engano. Muitas vezes, não tenho vantagem
quando faço o bem, pelo contrário, às vezes até perco
vantagens momentâneas. Talvez eu não consiga o
emprego que desejo, ou seja, sou malvisto pessoalmen-
te quando digo a verdade, quando admito que esqueci

QUAIS AS VANTAGENS DE FAZER O BEM?
alguma coisa; sou alvo de críticas. Mas com o tempo
isso me fortalecerá. Quem admite um erro, ao invés de
empurrar sempre para cima dos outros, vai conquistar
amigos a longo prazo. Os vizinhos e amigos sabem
que se pode confiar naquela pessoa. Ela não vai iludir
ou decepcionar os outros. Faz o que está ao seu alcance
e quando chega ao seu limite, fica firme.

Mas o mais importante é que essa pessoa honrada
e que faz o bem sente-se bem melhor. Naturalmente,
nessa sua atitude não deve elevar-se sobre as demais
pessoas. Mas quando fica firme em suas questões de
honestidade aumenta sua postura pessoal. Assim se
vive bem melhor do que curvando-se sempre para
causar boa impressão externa. Não faço bem para ser
visto de admirado pelos outros, mas porque desejo o
bem e desejo ajudar alguém.

Há pessoas que não sentem o mínimo remorso,
mesmo quando são desonestas. Mas elas se
prejudicam a si próprias com o tempo. Pois algum dia
vão depender de outras pessoas e essas não lhe darão
créditos quando descobrirem sua desonestidade. E a
pessoa desonesta vai isolar-se a si mesma. Até empresas
já sentiram isso. Podem comprar momentaneamente
alguma vantagem praticando suborno ou fazendo
falcatruas, mas com o tempo vão colocar-se a
descoberto diante do público e vão ter dificuldades
de conseguir encomendar honestas e realizar negócios
decentes. Não é à toa que diz o ditado: a mentira tem
pernas curtas. Ela não conduz a vida a logo prazo. Por
isso, caro leitor, sejamos bons, sejamos honestos,
porque a desonestidade é um engano que eu faço a
mim mesmo. Pense nisso.

CÂMARA DE LIVRAMENTO É O 1º PRÉDIO PÚBLICO
DO MUNICÍPIO A INVESTIR EM ENERGIA SOLAR

O processo de instalação dos painéis solares
no prédio da Câmara Municipal de Livramento
de Nossa Senhora teve início nesta semana, em
um projeto da atual gestão. A contratação de
fornecimento e instalação de sistema de gerador
solar fotovoltaico está de acordo com a Resolução
Normativa nº 482/2012 e 687 da ANEEL e previsto
na NTC 905200 da COPEL, indo de encontro a

"ESPERAMOS COM ESSA AÇÃO IMPULSIONAR OUTROS PROJETOS NESSA LINHA
SUSTENTÁVEL PARA O MUNICÍPIO, BUSCANDO CONTRIBUIR PARA UMA EDUCAÇÃO PARA
A SUSTENTABILIDADE”, DISSE O PRESIDENTE DA CASA, VEREADOR RONILTON CARNEIRO.

"um contexto em que a energia solar tem conquistado
cada vez mais empresas e residências no Brasil",
divulgou a Câmara, em nota, ressaltando ainda que
"com o barateamento da tecnologia e a crescente
preocupação com o meio ambiente, a geração de
energia fotovoltaica tem se estabelecido como
tendência para os próximos anos."

"A proposta é que a Câmara Municipal de

Livramento se torne referência, sendo o primeiro
prédio público do Município a buscar iniciativas
mais sustentáveis para sua estrutura. Esperamos
com essa ação impulsionar outros projetos nessa
linha sustentável para o município, buscando,
enquanto Câmara de Vereadores, contribuir para
uma educação para a sustentabilidade", disse o
presidente da casa, vereador Ronilton Carneiro.
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CACULÉ: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
RECEBEU NOVO LOTE DE MEDICAMENTOS

A Prefeitura de Caculé, através da Secretaria
Municipal de Saúde, em comunicado divulgado nessa
última sexta-feira (28), que os medicamentos e
tecnologias médicas adotadas pelo SUS já estão
disponíveis na Farmácia Básica Municipal.

Segundo a nota, "por questões burocráticas, finais
e inícios de exercícios fiscais no serviço púbico (fim
e começo do ano), além de dificuldades com
fornecedores, podem acarretar alguns transtornos no
abastecimento da Farmácia Básica Municipal, mas
agora a FARMACINHA já se encontra abastecida e
atendendo uma média superior a 100 pacientes
todos os dias, pessoas que podem realizar seus

NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PODEM SER ENCONTRADOS MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A
SAÚDE DA MULHER, HIPERTENSÃO E DIABETES, SAÚDE MENTAL, ANTIBIÓTICOS, ANTIINFLAMATÓRIOS

E ANALGÉSICOS QUE CONSTAM NA RENAME (FOTO: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

tratamentos de forma gratuita, sem comprometer os
sustentos de suas famílias."

Já em relação aos medicamentos especializados,
a Secretaria Municipal de Saúde informou que "a
farmacêutica responsável pela Farmácia Básica
Municipal está à disposição para orientar os pacientes
que necessitam desse tipo de medicamento, para que
possam se cadastrar e receber, via SESAB [Secretaria
Estadual de Saúde], o tratamento que necessitarem,
desde que constante nas listas do SUS". Por fim, na
nota, a Secretaria Municipal de Saúde se disponi-
bilizou a ir buscar junto à SESAB os tratamentos de
todos os pacientes cadastrados para que esses possam

recolher seus remédios na Farmácia Básica Municipal.
Na Farmácia Básica Municipal, o contribuinte pode

encontrar medicamentos básicos para a saúde da
mulher, hipertensão e diabetes, saúde mental,
antibióticos, antiinflamatórios e analgésicos que
constam na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME). Esse documento é o guia
utilizado para o fornecimento de medicamentos à
população de forma racional. Ele é determinado por
Lei para a Assistência Farmacêutica do SUS, ficando
o Município encarregado dos Medicamentos Básicos,
enquanto o Governo do Estado se responsabiliza
pelo fornecimento de Medicamentos Especializados.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

No campo da análise política nesses tempos de
pandemia, alguns fenômenos se fazem sentir, como
o aparecimento de uma nova cepa do populismo de
direita, a intensificação da polarização, os vieses que
cercam a discussão sobre liberdade de expressão,
todos contribuindo para adensar uma era de
ressentimentos.

Essa teia fenomenológica, exposta por cientistas
políticos, com destaque para Francis Fukuyama, o
famoso pregador do "fim da História", conservador
e especialista em relações internacionais da
Universidade Stanford (EUA), puxa da gaveta
fantasmas que pensávamos definitivamente mortos,
como o totalitarismo representado pela aproximação
ideológica entre China e Rússia.

No pano de fundo, desenha-se a decadência da
democracia norte-americana, a maior do planeta. O
fato é que o mundo, na percepção de Fukuyama,
convive com a ameaça de conflitos nunca d'antes
vistos e hipóteses aparentemente absurdas, como uma
nova guerra civil nos EUA, coisa até então
impensável. Pesquisas atestam que uma minoria
significativa dos norte-americanos aceita a ideia de
atos violentos contra o governo.

O professor Samuel P. Huntignton, de Harvard, já
descrevia, em seu livro "O Choque das Civilizações",
uma paisagem que flagra o "paradigma do caos": "quebra
da lei e da ordem, Estados fracassados e anarquia
crescente, onda global de criminalidade, máfias
transnacionais e cartéis de drogas, declínio na
confiança e na solidariedade social, violência étnica,
religiosa e civilizacional e a lei do revólver." Partia do

A ERA DOS RESSENTIMENTOS
pressuposto que essa moldura se apresentaria no painel
de duas civilizações em conflito, a ocidental, e a de
feição muçulmano-fundamentalista.

Os conflitos que ameaçam a vida no planeta são
periodicamente lembrados, aqui e ali, em livros,
ensaios, entrevistas e documentários sobre os tênues
limites do processo civilizacional e sinais apontando
para ruptura de seus eixos. O atual momento parece
ser o mais sensível e instigante das últimas décadas
para um olhar sobre as ameaças às democracias.

Nesse veio, é oportuno pinçar as promessas não
cumpridas pelas democracias, como a igualdade entre
as classes, a educação para a cidadania, a justiça
para todos, o combate ao poder informal e invisível
(os ajuntamentos criminosos que agem nos intestinos
das organizações do Estado visível) e a transparência
dos governos. Esse é o retrato em preto e branco
exposto pelo filósofo Norberto Bobbio, em seu
clássico O Futuro da Democracia.

As conquistas da ciência, os passos avançados
que as Nações têm dado nos últimos 50 anos para
melhorar a vida de seus cidadãos não tem sido
suficientes para fechar as feridas abertas pela fome e
pela miséria que assolam milhões de pessoas em
quase todas as esferas do habitat terreno.

E é nesse território nebuloso, cheio de tormentas
e hoje vivenciando uma das maiores catástrofes da
história, que agem dirigentes e mandatários, muitos
elevados aos cargos pela vontade do povo, outros
sustentados por um populismo com toques de agrado
ao coração das massas. Infelizmente, a semente da
árvore populista encontra áreas para se expandir em

instantes críticos da Humanidade. As demandas nas
áreas de alimento, moradia, saúde, educação,
segurança, explodem, exigindo dos governantes
medidas para conter a convulsão social.

Parece exagero? Não. A Humanidade pede
socorro. A pandemia tende a ser dominada pela
ciência, mas os vírus que ceifam vidas não irão
embora. Vamos conviver com eles por tempos. As
mentiras produzem camadas de desinformação e
ignorância. A liberdade de expressão ganha vieses.
No afã de perpetuar seus mandos, governantes usam
de artimanhas e dribles, manobrando com recursos
e floreios para ganhar o aplauso das ruas. Tal
conjunto de mazelas acaba sendo um corrosivo
poderoso que fragiliza os corpos democráticos.

A ciência, negada por alguns, continuará sua
trajetória de descobertas. Trata-se da luz no fim do
túnel, a esperança dos povos, a argamassa para
construção dos dutos civilizatórios. Mas não
podemos e não devemos permitir que seja usada
para beneficiar os donos do poder. E jamais usada
como ferramenta para atiçar a política de ressenti-
mentos, como a que se vê, por exemplo, na defesa/
ataque aos processos identitários. Inventam-se, até,
figuras estrambóticas, como essa do "racismo
reverso", que acirram ânimos de comunicadores e
intelectuais. Que os palanques eleitorais em nossas
plagas abriguem um discurso de bom senso.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor
titular da USP e consultor político Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog www.observatoriopolitico.org

GUANAMBI: BOMBEIROS PUBLICAM BALANÇO
DAS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS EM 2021

O 2º Subgrupamento do Corpo de
Bombeiros Militar em Guanambi (SGBM)
tornou público o balanço anual de ocorrên-
cias do ano de 2021. A estrutura funciona
desde fevereiro de 2021, devido ao convênio
firmado entre a Prefeitura de Guanambi e o
Governo do Estado, através da Secretaria
Estadual de Segurança Pública (SSP-BA).

Ao todo, foram registradas 539 ocor-
rências naquele ano. Dessas, 142 foram de
capturas e salvamento de animais; 23 foram
relacionadas a retiradas de pessoas presas
em ferragens, prevenção de acidentes e
atendimentos pré-hospitalares; as outras 353
foram de combates a incêndios.

No dia 04/02/2021, uma quinta-feira,
o SGBM atendeu a primeira ocorrência no
município. Os bombeiros removeram um
enxame de marimbondos na Escola Mu-
nicipal Getúlio Vargas.

A ESTRUTURA FUNCIONA DESDE FEVEREIRO DE 2021, DEVIDO AO CONVÊNIO
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUANAMBI E O GOVERNO DO ESTADO
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

VARIANTE ÔMICRON REPRESENTA MAIS DE
71% DOS CASOS DE COVID-19 NA BAHIA

Em nova rodada de sequenciamento genético, o
Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-
BA) detectou a variante Ômicron da Covid-19 em
71% das amostras coletadas em janeiro deste ano.
Do total de 64 sequenciamentos concluídos nesta
sexta-feira (28), a Ômicron foi identificada em 46
amostras. Já a variante Delta foi detectada em 16
amostras e uma amostra teve resultado inconclusivo.

Os casos foram identificados em residentes dos
seguintes municípios: Alcobaça, Camacan, Candeias,
Candido Sales, Castro Alves, Conceição do Coité,
Conceição do Jacuípe, Eunápolis, Feira de Santana,
Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itamaraju, Itambé, Itaparica,

A SECRETÁRIA, TEREZA PAIM, ALERTA QUE "O AVANÇO DA ÔMICRON
TEM PROVOCADO CRESCIMENTO EXPRESSIVO DO NÚMERO DE CASOS

ATIVOS, ATUALMENTE EM 29.670." (FOTO: GETTY IMAGES)

Itapetinga, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis,
Monte Santo, Mucugê, Mucuri, Pintadas, Poções,
Pojuca, Prado, Remanso, Riacho de Santana, Ribeira
do Pombal, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santo
Estevão, Serrinha e Ubaitaba. Além destes, turistas
de Belo Horizonte (MG), Franca (SP), Hortolândia
(SP) e Natal (RN) também tiveram amostras
detectadas para Ômicron enquanto visitavam as
cidades baianas de Nova Viçosa, Nova Itarana,
Serrolândia e Ilhéus, respectivamente. São 27
mulheres e 19 homens, com a faixa etária variando
entre 3 e 86 anos.

A secretária da Saúde do Estado (Sesab), Tereza

Paim, alerta que "o avanço da Ômicron tem
provocado crescimento expressivo do número de
casos ativos, atualmente em 29.670, sendo que o
maior número de toda a pandemia foi 30.221 casos
ativos em julho de 2020", afirma. A escolha das
amostras para o sequenciamento é baseada na
representatividade de todas as regiões geográficas
do estado da Bahia, casos suspeitos de reinfecção,
amostras de indivíduos que evoluíram para óbito,
contatos de indivíduos portadores de variantes de
atenção (VOC) e indivíduos que viajaram para área
de circulação das novas variantes com sintomas
clínicos característicos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - ID Nº 918914 - 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 006/2022, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição futura/eventual de
merenda escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado no dia 03 de fevereiro de 2022, às
09h00min, 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 21 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - ID Nº 918921 - 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 007/2022, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição futura/eventual de
Kits/Projetos Pedagógicos Multidisciplinares, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste
município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado no dia
03 de fevereiro de 2022, às 14h00min, 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, 21 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
005/2022, tendo como objeto a contratação de empresa para aquisição de bolsas padronizadas, confeccionadas com material
PET, para compor o kit escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino, para o período letivo de 2022, em atendimento
às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Caculé, de acordo com as especificações constantes do edital, que será
realizado no dia 04 de fevereiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição
na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às
13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 25 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - ID Nº 917136 - 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 para ciência dos interessados, que o PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de serviços de internet trânsito de dados IP (link dedicado) full duplex fibra ótica, com
INSTALAÇÃO da rede, para atender as secretarias Municipais de Caculé, conforme especificações constantes do termo de
referência - Anexo I deste edital, fica PRORROGADO, em virtude de problemas técnicos no sistema licitações-e, para o dia 27
de janeiro de 2022 às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br Mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às
13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 25 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ID Nº 918439 - 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 o CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico nº 004/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para a
confecção de cadernos e agendas personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar
dos alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação deste município, conforme condições, especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos, que seria
realizado no dia 01 de fevereiro de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br;
em virtude da necessidade de alterações substanciais no instrumento convocatório. Mais informações junto ao setor competente,
estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de
janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL
nº 002/2022, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), em decorrência da constatação de improcedências
de fundamental importância no processo licitatório e considerando a supremacia da interesse público. 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. Caculé/BA, 26 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - SRP - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto
no art. 75, inciso II, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, torna público a realização de DISPENSA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO DE REABERTURA DOS ENVELOPES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - A
Câmara Municipal de Brumado-BA toma público a remarcação da data para abertura dos envelopes da licitação na modalidade
Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de combustível tipo gasolina e óleo diesel S10 para
abastecimento dos veículos integrantes da frota da Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades e especificações encontram-
se descritas no termo de referência anexado ao instrumento convocatório. O edital, em sua integralidade e sem custo, poderá
ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado através do email: secretaria@cmbrumado.ba.gov.br,
ou ser retirado na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, nº 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00
às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes fica redesignada para o dia 07 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, no
endereço supramencionado. Flávia Caires Meira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453-8601.
Brumado-BA, 26 de janeiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA - PORTARIA Nº 04/2022.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA toma
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, objetivando a aquisição de
materiaI de limpeza, alimentício e utensílios, destinados à Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades e especificações
encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade e sem custo, poderá ser
acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado através do e-mail: secretaria@cmbrumado.ba.gov.br, ou
ser retirado na sede dessa Casa Legislativa situada na Praça, Abias Azevedo, nº 145 - Bairro Monsenhor Fagundes das 8:00
às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 08 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas, no endereço
supramencionado. Flávia Caires Melra - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453-8601. Brumado-
BA, 27 de janeiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA - Portaria nº 04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022 - UASG: 983539 - OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços congêneres de varrição nos logradouros públicos, bem como a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comercial, públicos e de feiras livres, inclusive transporte com caminhão compactador em toda zona urbana do Município de
Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 28/01/2022 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/02/2022 às 08h:30min no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site
https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 27/
01/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
informatização das Secretarias do Município de Ibiassucê para serviços de implantação, locação, suporte, manutenção corretiva
e eventuais customizações (manutenção evolutiva) dos seguintes softwares Integrados: Contabilidade Pública, Lei Orçamentária
Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Plano Plurianual (PPA), Contratos, Portal da Transparência Municipal, Folha
de Pagamento, Portal do Servidor Público, Patrimônio, Arrecadação Municipal, Nota Fiscal Eletrônica de serviços e almoxarifado.
DATA: 14/02/2022. HORÁRIO: 10h CRITÉRIO: Menor Preço por item. 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 08h às 12h. Ibiassucê, 28/01/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE REABERTURA DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ELETRÔNICA CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022 - A CPL torna
público aos interessados A REABERTURA da licitação; Modalidade Dispensa Eletrônica nº 11/22-PA 22/22. SEM DISPUTA.
Menor Preço por Lote. Objeto: Chamada Pública nº 1/22, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação,
no Município de Condeúba/BA, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE
Nº 26/2013, para o ano letivo de 2022. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos
de habilitação e projeto de venda de 26.1.22 a 16.2.22 até às 8:30h; Disputa: 9h do dia 16.2.22 - horário de Brasília. PROCESSO
SERÁ REALIZADO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS: www.licitacoes-e.com.br. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br
ID n° 918152 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/
diarioOficial). Condeúba, BA - 26.1.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente - CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 1/22-PA 27/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para fornecimento de doces, salgados, pães, sanduíches, bolos e biscoitos para atendimento
das secretarias municipais. Recebimento das Propostas e Habilitação: 27.1.22 a 9.2.22 até às 8:30h, Abertura das Propostas:
9.2.22 às 8:30h, Disputa: 9.2.22 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva
Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 918789 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial). Condeúba, BA - 27.1.22. Wanrléia Soares
de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 2/22-PA 28/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para fornecimento de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo 13 kg para atendimento das necessidades
das Secretarias Municipais. Recebimento das Propostas e Habilitação: 28.1.22 a 9.2.22 até as 10:45h, Abertura das Propostas:
9.2.22 às 10:45h, Disputa: 9.2.22 às 11h - 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° 918948 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial). Condeúba, BA - 28.1.22. Wanrléia Soares
de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) e/
ou pessoa(s) física(s) para Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Caraíbas-
BA conforme especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por lote. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do
dia 10/02/2022, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com.
Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/
Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva, Pregoeira - Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar
nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado
o PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2022, tendo como objeto o registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais
esportivos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, de acordo com
as especificações constantes do edital, que será realizado no dia 09 de fevereiro de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura.
Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site
Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/
BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 28 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LOTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - ID Nº 918914 - 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 o CANCELAMENTO do Lote 03, referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2022, tendo como objeto o registro de preços
para a aquisição futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado
no dia 03 de fevereiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, em
virtude de melhor adequação aos termos da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho
de 2013, (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015). Aos interessados o Edital está 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município.
Caculé/BA, 31 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos (uno, fiorino, saveiro e strada)
a serviço da Administração municipal, conforme edital e anexos. Data: 07/02/2022. Horário: 08:30 h. Critério: Menor Preço por
Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos no Centro Administrativo de Jacaraci, Setor de
Licitações e Contratos, na Praça Gonzagão s/n - Jacaraci/BA, no horário de segunda a quinta de 08:00 às 14:00 h e na sexta
de 07:00 às 13:00 h, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151.
Jacaraci, 24 de Janeiro de 2022. João Paulo da Silva Souza – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - Processo de Administrativo n.º 007/2022 Modalidade: Pregão
Eletrônico. Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura e eventual aquisição de material de escritório e papelaria
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 07 de fevereiro de 2022, às 09:00horas,
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. 24 de janeiro de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO ID - 920162 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 004/2022 - Processo de Administrativo
n.º 014/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ABRANGENDO O ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA, CONFORME
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu
pregoeiro municipal, torna público que no dia 14 de fevereiro 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. 31 de janeiro
de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

DE LICITAÇÃO objetivando a aquisição de Kits para instalação de aparelhos de arcondicionado do tipo SPLIT 9000 BTUS e
do tipo 12000 BTUS e prestação de serviços de instalação dos mesmos nas escolas municipais da sede e zona rural do
Município de Ituaçu/BA, incluindo todos os itens necessários conforme especiicações do fabricante e os demais custos por
conta da Contratada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as especiicações
e quantitativos descritos no Termo de Referência - Anexo I do referido Processo Administrativo. A abertura dos envelopes se
dará no próximo dia 28 de janeiro de 2022, às 16:00 h, na sala Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na
Praça Gilberto Gil, s/nº, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 24
de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 207 /2021 - Objeto: Contratação
de Empresa para Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Ituaçu, Ba. Empresa vencedora do certame: PAVNORTE
CONSTRUTORA LTD, inscrita no CNPJ sob o nº 20.216.786/0001-96 com o valor total de R$ 944.438,85 (novecentos e quarenta
e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). ITUAÇU - BA, 20 de janeiro de 2022. ALEOMAR GOMES
BRITO - CONDUTOR DE PROCESSOS.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA
por intermédio de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso
PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 9/2022 de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 9/2022, Processo Administrativo nº 30/2022, no dia 04
de fevereiro de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça
Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de pessoa jurídica para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores destinados
a atender a manutenção de veículos da frota das diversas secretarias municipais do Município de Ituaçu/BA. O texto integral
do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Licitações no endereço precitado,
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 25 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições
legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 10/
2022, Processo Administrativo nº 31/2022, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de Licitações, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de Pessoa Jurídica para
aquisição de carnes diversas destinadas alimentação do Hospital Municipal Ruben Costa Santos para atender demandas das
Secretarias de Saúde do Município de Ituaçu/BA. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame)
estará disponível na Comissão de Licitações no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00
às 17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 25 de janeiro de 2022.
Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições
legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 11/
2022, Processo Administrativo nº 32/2022, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14h:00, na sala da Comissão de Licitações, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de Pessoa Jurídica para
aquisição de gás natural (GLP) e vasilhame atendendo as necessidades desta Administração. O texto integral do edital
(contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Licitações no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 25 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto
no art. 75, inciso II, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, torna público a realização de DISPENSA
DE LICITAÇÃO objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil
e administrativa de acompanhamento previdenciário e orientações sobre a elaboração de normas, métodos e relatórios para
composição da folha de pagamento, com a alimentação do Sistema E-Social, tanto no município, quanto nos órgãos fiscalizadores,
em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência - Anexo I do referido Processo
Administrativo. A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 h, na sala Licitações, na Sede
da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na Praça Gilberto Gil, s/nº, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do e-mail:
licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 26 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022 - Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do
Pregão Presencial Nº 4/2022, publicado no Diário Oicial do Município na data de 13 de janeiro de 2022, edição 1.473, páginas
4, Ano 8, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria nº 003/2021,
RETIFICA: I - Retiicação do Edital do Pregão Presencial nº 4/2022, que no item 78. Qualiicação Econômico - Financeira, na letra
b) e seguintes, poderá ser apresentado Declaração de Capital Social mínimo de 10% sobre o valor da contratação. OS DEMAIS
ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. Comunicamos ainda que data de realização do
mesmo está mantido para o dia 27 de janeiro 2022, ás 09:00. O edital Retiicado encontra se disponível no endereço eletrônico
www.ituacu.ba.gov.br ou através de e-mail ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 26 de janeiro de 2022. ALEOMAR GOMES
BRITO - Pregoeiro.

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 - Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do
Pregão Presencial Nº 10/2022, publicado no Diário Oicial do Município na data de 25 de janeiro de 2022, edição 1.484, página
4, Ano 8, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria nº 003/2021,
RETIFICA: I - Retiicação do Edital do Pregão Presencial nº 10/2022, que no item 75. Qualiicação Econômico - Financeira, na
letra b) e seguintes, poderá ser apresentado Declaração de Capital Social mínimo de 10% sobre o valor da contratação ou no
caso das empresas cadastradas no Regime do Simples Nacional, poderão apresentar o extrato dos últimos 03 (três) meses. OS
DEMAIS ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. Comunicamos ainda que data de realização
do mesmo está mantido para o dia 07 de fevereiro de 2022, ás 09:00. O edital Retiicado encontra se disponível no endereço
eletrônico www.ituacu.ba.gov.br ou através de e-mail ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 27 de janeiro de 2022. ALEOMAR
GOMES BRITO - Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022 - Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do
Pregão Presencial Nº 8/2022, publicado no Diário Oicial do Município na data de 20 de janeiro de 2022, edição 1.480, página
3, Ano 8, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria nº 003/2021,
RETIFICA: I - Retiicação do Edital do Pregão Presencial nº 8/2022, que no item 79. Qualiicação Econômico - Financeira, na letra
b) e seguintes, poderá ser apresentado Declaração de Capital Social mínimo de 10% sobre o valor da contratação ou no caso
das empresas cadastradas no Regime do Simples Nacional, poderão apresentar o extrato dos últimos 03 (três) meses. OS
DEMAIS ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. Comunicamos ainda que data de realização
do mesmo está mantido para o dia 01 de fevereiro de 2022, ás 09:00. O edital Retiicado encontra se disponível no endereço
eletrônico www.ituacu.ba.gov.br ou através de e-mail ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 27 de janeiro de 2022. ALEOMAR
GOMES BRITO - Pregoeiro
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 - Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do
Pregão Presencial Nº 11/2022, publicado no Diário Oicial do Município na data de 25 de janeiro de 2022, edição 1.484, página
5, Ano 8, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria nº 003/2021,
RETIFICA: I - Retiicação do Edital do Pregão Presencial nº 11/2022, que no item 78. Qualiicação Econômico - Financeira, na
letra b) e seguintes, poderá ser apresentado Declaração de Capital Social mínimo de 10% sobre o valor da contratação ou no
caso das empresas cadastradas no Regime do Simples Nacional, poderão apresentar o extrato dos últimos 03 (três) meses. OS
DEMAIS ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. Comunicamos ainda que data de realização
do mesmo está mantido para o dia 07 de fevereiro, ás 14:00. O edital Retiicado encontra se disponível no endereço eletrônico
www.ituacu.ba.gov.br ou através de e-mail ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 27 de janeiro de 2022. ALEOMAR GOMES
BRITO - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições
legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 12/
2022, Processo Administrativo nº 33/2022, no dia 09 de fevereiro de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de Licitações, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de pessoa física ou
jurídica para aquisição de refeições preparadas do tipo comercial e marmitex para atender as demandas desta Administração
Pública conforme especiicações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório.
O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Licitações no
endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br,
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 28 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2022 - Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do
Pregão Presencial Nº 7/2022, publicado no Diário Oicial do Município na data de 18 de janeiro de 2022, edição 1.478, página
3, Ano 8, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria nº 003/2021,
RETIFICA: I - Retiicação do Edital do Pregão Presencial nº 5/2022, que no item 75. Qualiicação Econômico - Financeira, na letra
b) e seguintes, poderá ser apresentado Declaração de Capital Social mínimo de 10% sobre o valor da contratação. OS DEMAIS
ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. Comunicamos ainda que data de realização do
mesmo está mantido para o dia 31 de janeiro 2022, ás 09:00. O edital Retiicado encontra se disponível no endereço eletrônico
www.ituacu.ba.gov.br ou através de e-mail ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 28 de janeiro de 2022. ALEOMAR GOMES
BRITO - Pregoeiro
TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO - O Município de Ituaçu/BA torna público, para
conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação do termo de notiicação Processo Administrativo 25/
2022, Pregão Eletrônico 1/2022. Veículo de circulação: Diário oicial do Município, 27 de janeiro de 2022, página 6, ano 8, Edição
nº 1.490. Phellipe Ramon Gonçalves Brito - Prefeito de Ituaçu. Ituaçu-BA, 28 de janeiro de 2022.
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GOVERNO DA BAHIA ANUNCIA QUE
MANTERÁ CONGELAMENTO DE ICMS SOBRE

COMBUSTÍVEIS POR MAIS 60 DIAS

O Governo do Estado da Bahia anunciou, na
quinta (27), que continuará com o congelamento
dos preços de referência para o ICMS dos
combustíveis por mais 60 dias. No comunicado, o
Governo da Bahia também postou os seguintes
esclarecimentos sobre a alta do preço e "da
insistência na disseminação de fake news por parte
de representantes políticos que buscam confundir a
opinião pública".

1. Não houve alteração das alíquotas de ICMS
para combustíveis na Bahia. As frequentes altas
registradas nas bombas decorrem da política de
preços da Petrobras, que gera a maior parte da sua
produção em território brasileiro, com custos em reais,
mas insiste em dolarizar os valores praticados para
o mercado interno, o que tem resultado em frequentes
reajustes dos combustíveis e em forte pressão
inflacionária. A Petrobras precisa explicar esta política
à população brasileira, que tem sido extremamente
penalizada pela escalada nos preços.

2. Na expectativa de que o Governo Federal e a

Petrobras promovessem a revisão da política de preços
da empresa, os estados estabeleceram o congela-
mento por 90 dias, a partir de 1º de novembro de
2021, dos valores de referência sobre os quais
incide a cobrança do ICMS dos combustíveis. Desde
então, os preços continuaram aumentando e a
gasolina, por exemplo, já é vendida hoje nos postos
baianos pelo valor médio de R$ 6,90. Enquanto os
preços ao consumidor continuaram subindo, tanto
a alíquota quanto o preço de referência para
cobrança do ICMS permanecem congelados.

3. O congelamento se encerraria no dia 31 de
janeiro, o que levou alguns estados a tomar a
iniciativa de enviar novas tabelas com ajustes nos
valores de referência ao Confaz - Conselho Nacional
de Política Fazendária. Este não foi o caso da Bahia,
que permaneceu com a tabela original do início de
novembro.

4. Na quinta (27), em reunião do Confaz, os
estados decidiram demonstrar mais uma vez boa
vontade, prorrogando por mais 60 dias o

congelamento, na esperança de que o Governo
Federal possa fazer a sua parte, com a adoção de
soluções estruturais para a estabilização dos preços
dos combustíveis.

5. A atual situação só está beneficiando a
Petrobras e seus acionistas: a empresa registrou lucro
líquido de R$ 135 bilhões e receita líquida de R$
393,4 bilhões em um ano. Para se ter uma ideia, a
receita líquida da Petrobras em doze meses equivale
a quase oito vezes o orçamento do Estado da Bahia,
que presta serviços a 15 milhões de baianos.

6. Enquanto não se chega à solução para o
problema, é preciso tomar cuidado com as
notícias falsas que infelizmente seguem sendo
disseminadas. É lamentável que a população
brasileira ainda tenha de conviver com este tipo
de postura. Trata-se de um evidente desserviço
ao interesse público em uma sociedade que já
vem sendo castigada nos últimos anos por
sucessivas dificuldades econômicas agravadas
pela pandemia.
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