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RUI COSTA AUTORIZA CONCURSO PÚBLICO
PARA CONTRATAÇÃO DE 1.806 PROFESSORES

E 307 COORDENADORES PEDAGÓGICOS

O governador Rui Costa (PT) autorizou a
realização de um novo concurso público para a
Secretaria de Educação do Estado (SEC). A
autorização está publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE-BA), na edição desta quarta-feira (02).
Serão oferecidas 1.806 vagas para professores de
Ensino Médio e 307 vagas para coordenadores
pedagógicos que deverão atuar em unidades
escolares da Educação Básica e em Núcleos
Territoriais da Educação (NTEs).

Segundo o Governo do Estado, a realização do
concurso visa alocar docentes de Ensino Médio em
municípios com menos de 65 mil habitantes das mais

SERÃO OFERECIDAS 1.806 VAGAS PARA PROFESSORES DE
ENSINO MÉDIO E 307 VAGAS PARA COORDENADORES

PEDAGÓGICOS. (FOTO: FEIJÃO ALMEIDA / SEC-BA)

diversas regiões do Estado, além de priorizar o
provimento de professores para os componentes de
português e matemática mesmo nos municípios de
maior número populacional. Nesse sentido, a previsão
é de que sejam contratados professores dos principais
componentes curriculares do Ensino Médio, a exemplo
de História, Inglês, Matemática, Português, Química e
Sociologia, que irão atuar com uma carga horária de
40 horas semanais. Também com carga horária de 40
horas, os coordenadores pedagógicos irão suprir a
demanda de escolas com mais de 1.000 estudantes
matriculados onde haja oferta de Ensino Médio e/ou
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e das

unidades onde não haja coordenador lotado. Além
disso, estão previstas 27 vagas especificamente para
atuação em Núcleos Territoriais de Educação.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo
Rodrigues, disse que o concurso valoriza a carreira
do magistério público estadual e amplia a qualidade
da Educação. "Com este novo concurso, iremos
suprir a demanda por provimento de professores e
ampliar o quadro de coordenadores pedagógicos.
Isto também significa valorizar a carreira e qualificar
ainda mais a nossa rede, porque teremos professores
e coordenadores do quadro efetivo do magistério
público estadual", afirmou.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.322 - 28/02 A 04/03 DE 2022Página 02

O Jornal Tribuna do Sertão é uma  publicação da Base
Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ 08.709.120/
0001-74. Impressão:  Líder Gráfica e Editora Ltda -
CNPJ 10.841.540/0001-51

As opiniões emitidas em artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores.

Expediente CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sin-
corá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.

EDITORA CHEFE
Lúcia Oliva (DRT-456)

DIRETOR DE REDAÇÃO
Leonardo Oliva

(MTB 901 SIRP/MTE)
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br

Cel.: (77) 9962-8581 VIVO
ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

Rua Valdomiro Alves Luz, 33, Bairro Nobre
Brumado - BA, CEP 46.100-000

TELEFAX: 77 3441-6360
FONE:  (77) 9 9923-5707 (VIVO/WHATSAPP)

E-MAIL:  sertaohoje@uol.com.br
SITE: www.sertaohoje.com.br

PARAMIRIM: GOVERNO MUNICIPAL REALIZA
PREMIAÇÃO DA MELHOR ALUNA DO 9º ANO

Aconteceu nessa sexta-feira (25), na sede da
Prefeitura de Paramirim, a solenidade que premiou Cleizy
Emanuelle Lopes da Silva. A aluna obteve a maior média
entre os estudantes do 9° ano das escolas públicas
de Paramirim no ano de 2021, com a média global de
9,56. O feito a contemplou com a bolsa, que lhe garante
receber um salário mínimo mensal, durante 3 anos.
Na ocasião, também participaram os pais da aluna

POR INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALUNOS
OUTROS QUE TAMBÉM TIVERAM BONS DESEMPENHOS EM SUAS ESCOLAS,

TAMBÉM RECEBERAM DIPLOMAS DE HONRA AO MÉRITO E BRIDES

premiada, bem como representantes da Secretaria
Municipal de Educação, professores, diretores e o
gestor municipal. Por iniciativa da Secretaria Municipal
de Educação, alunos outros que também tiveram bons
desempenhos em suas escolas, também receberam
diplomas de honra ao mérito e brides.

Fruto da Lei Municipal de nº 07/1993, a bolsa
tem como objetivo incentivar o aprendizado e

reconhecer a dedicação dos alunos aos estudos.
Vale lembrar que essa lei, criada em 1993, foi
cumprida até 1996. De 1997 até 2004 não foi
cumprida, voltando a ser cumprida de 2005 a 2008.
Entre 2009 e 2015 novamente foi interrompida,
sendo cumprida em 2016, porque a família da aluna
vencedora interpôs uma ação na justiça. Desde 2017,
essa lei vem sendo rigorosamente cumprida.
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MORTES VIOLENTAS NA BAHIA TÊM QUEDA
PELO 5º MÊS CONSECUTIVO, DIVULGA SSP

Pelo quinto mês consecutivo, a Bahia
apresenta redução no número de
mortes. Os Crimes Violentos Letais e
Intencionais (CLVIs) tiveram redução de
10,3% em fevereiro, passando de 439
casos para 394. São considerados CLVIs,
os crimes de homicídio doloso, latrocí-
nio e lesão corporal seguida de morte.

Segundo os dados da Secretaria da
Segurança Pública (SSP-BA), desde o
mês de outubro de 2021, o estado
tem registrado sucessivas diminuições.
Em Salvador, houve redução de 32,5%.
A capital passou de 123 CVLIs em
fevereiro de 2021, para 83 casos este
ano. "Seguimos traçando novas ações,
com foco, principalmente, na prevenção.
Os números refletem o empenho das
forças de segurança em combater a
criminalidade. É um trabalho que requer
muita dedicação e planejamento",

pontuou o secretário da pasta, Ricardo
Mandarino.

Os dados da SSP também apontam
que fevereiro segue a tendência
observada nos últimos cinco meses. Em
outubro foi contabilizada a diminuição
de 22% nos CVLIs. Já em novembro
foram registrados 18% casos a menos
enquanto em dezembro houve queda
de 16%, seguida de janeiro com menos
23% de registro de mortes violentas.

O primeiro bimestre de 2022 já
apresenta diminuição de 17,49% em
relação ao mesmo período de 2021.
Nos meses de janeiro e fevereiro do ano
passado foram contabilizados 949 casos
de mortes violentas na Bahia, contra 783
nos mesmos meses de 2022. Em janeiro,
os índices passaram de 510 (2021) para
389 (2022) e, em fevereiro, de 439
(2021) e 394 (2022).

BAHIA LIDERA O RANKING DE EXPORTAÇÕES
 E IMPORTAÇÕES DO NORDESTE

A Bahia lidera o ranking de
exportações e importações do Nordeste.
Já no país, o estado ocupa o 10° lugar
em exportações e o quarto lugar em
importações. As informações constam
no Informe Executivo de Comercio
Exterior, divulgado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (SDE),
nesta terça-feira (1º).

As exportações da Bahia em janeiro
de 2022 atingiram um montante de
US$ 734,2 milhões, crescimento de
18,9% comparando com o mesmo mês
do ano passado. Neste período, a
participação do estado nas exportações
do Nordeste é de 45,1%. Destaque para
incremento significativo das importa-
ções, que tiveram alta de 123%,
chegando a US$ 1,5 bilhão.

"Os resultados das exportações
baianas nos mantêm otimistas quanto
à recuperação da nossa economia.
Tivemos recorde na série histórica
desde 2012, tanto em janeiro, come-
çando o ano de forma positiva e
encerramos 2021 com US$ 9,9 bilhões.
Soja e derivados representaram a alta
expressiva dos embarques. A expansão
da fronteira agrícola e o aumento na

produção do grão fizeram com que a
China ganhasse status de principal
parceiro comercial do Estado, título que
o país asiático mantém desde 2012",
afirma o vice-governador João Leão e
secretário do Planejamento (Seplan).

"A Bahia corresponde a quase 50%
das exportações e importações da
região Nordeste com a Indústria de
Transformação com 73,3% nas vendas
do estado para o mercado internacio-
nal e Agropecuária registrando 24,3%.
A qualidade da produção baiana está
sendo reconhecida mundialmente.
Estamos progredindo economicamente
e essa liderança regional nas importa-
ções e exportações mostra o resultado
do nosso trabalho para o desenvolvi-
mento do estado", diz Nelson Leal,
secretário da SDE.

EXPORTEXPORTEXPORTEXPORTEXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

De acordo com a Superintendência
de Estudos Econômicos e Sociais da
Bahia (SEI), os produtos em destaques
nas exportações foram os calçados e suas
partes com 214,8% no valor exportado,
chegando a US$ 6,8 milhões em janeiro
de 2022, ante US$ 2,2 milhões em

janeiro de 2021, químicos e petroquí-
micos com de 76,5% no valor exportado,
chegando um total de US$ 110,4 milhões
em janeiro 2022, ante US$ 62,6
milhões em janeiro de 2021 e soja e
seus derivados com 234,9% no valor
exportado, chegando um total de US$
125,0 milhões em janeiro de 2022, ante
US$ 37,4 milhões em jan/21.

Já em importações os destaques
foram: Gás Natural com 15.492% em
valor importado, com um total de US$
690,8 milhões em janeiro 2022, ante
US$ 4,4 milhões em janeiro 2021 e
Painéis Solares de 222,3% em valor
importado, chegando um total de US$
24 milhões em janeiro 2022, ante 7,5
US$ milhões em janeiro 2021.

São considerados CLVIs, os crimes de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal
seguida de morte. (Foto: Alberto Maraux / SSP-BA)
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PARAMIRIM: PREFEITO GILBERTO BRITO ASSINA
O.S. PARA INÍCIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

O prefeito Gilberto Brito
assinou, nessa última
segunda-feira (28), uma
ordem de serviço dando
início a pavimentação em
paralelepípedos, com
drenagem superficial, em
diversas ruas da cidade. O
investimento total é de R$
391.308,58. Segundo a
Prefeitura de Paramirim,
receberão melhorias as Ruas
Amâncio Porto e Morro da
Estrela, localizadas no Bairro
Vila Nova; as Ruas Amâncio
Carneiro Costa, Paula Noélia
Oliveira, Começo do
Corredor do Recreio,
localizadas no Centro; e as
Rua 03 e 05, localizadas no
Bairro Santa Maria.

O sentimento da inveja faz mal ao caminho
espiritual e às pessoas. A paz de espírito não combina
com a inveja. Muitas pessoas vivem atormentadas por
causa da inveja que carregam consigo. Normalmente,
a inveja é fruto da continua comparação de si com os
outros. Outras vezes ela é fruto de um sentimento de
superioridade não admitido. Se me comparo sempre
aos outros, o faço porque quero ser superior aos outros.
Quem percebe seu valor e vive tranquilo com isso,
não fica se comparando aos outros.

Muitas vezes a pessoa nem percebe que tem inveja
ou não quer admitir em si esse sentimento. A inveja
demonstra que a pessoa é fraca. Por isso, ninguém
quer admiti-la em si mesmo. Ao invés de admitir a
inveja, analisa a outra pessoa, o seu trabalho, o seu
sucesso, depreciando-o, como se estivesse apenas
fazendo uma análise crítica, querendo dizer que essa
pessoa não está no caminho certo. Certo é, que sempre
mais, o verdadeiro líder, valoriza o sucesso do outro e

ponderadamente faz ressalvas, quando necessário, sem
julgar e sem colocar-se como dono da verdade.

Pessoas invejosas estão sempre se comparando com
outras. Quando a pessoa invejosa encontra uma
pessoa, imediatamente começa a avaliar, valorizar,
desvalorizar ou revalorizar. De um modo geral procuro
desvalorizar o outro no intuito de valorizar a mim
mesmo.  Observo suas fragilidades e concentro minha
análise nelas.  Julgo seu comportamento como doentio
e bloqueado; seu êxito como aparência e sua
inteligência como fraqueza. Avalio constantemente o
outro, procurando encontrar seus defeitos para que
eu possa me sobressair.

De forma inversa, a inveja também se manifesta.
Quando não sou bem sucedido, desvalorizo a mim
mesmo colocando o outro no pódio. Ele é bom e eu
não sou capaz de nada, não tenho valores. Esse
comportamento manifesta a inveja que mostra que eu
não estou satisfeito comigo mesmo. Não percebo os

meus valores e minha dignidade. Estou sempre me
comparando com os outros para me valorizar ou me
desvalorizando.

Esse modo de ser tira a minha paz. A inveja é
sempre um mal, pois me coloca cansativamente na
tentativa de superar os outros. Se vejo que não consigo,
então fico deprimido, pois não me vejo com chance
de acompanhar os outros.

Perceber o valor do outro e reconhecê-lo, perceber
o meu próprio valor, é fundamental para a paz de
espirito. Todos têm valores e coisas a ensinar uns aos
outros. Não preciso viver comparando-me aos outros.
A comparação mostra que eu não sou feliz com o que
sou e com o que tenho. Devo me alegrar com minhas
qualidades e conquistas e alegrar-me com as conquistas
e qualidades do outro. A inveja envenena. A
valorização do outro, o reconhecimento do que há de
bom nele e o que há de bom em mim, faz a vida fluir
e deixa o coração mais satisfeito.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

VOCÊ SENTE INVEJA DAS PESSOAS?
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BRUMADO: CDL FECHA PARCERIA VISANDO UMA
MAIOR CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Brumado

formalizou uma parceria
com uma empresa
especializada que

possibilita a contratação
de Estagiários e também a

realização de seleção
de emprego para as

empresas brumadenses
e da região. Segundo

nota da CDL, "A
Contratação de um

estagiário, gera
comprometimento e

gratidão por parte dos
estudantes que conseguem
sua primeira experiência no
mercado de trabalho, além

de contribuir com o seu
desenvolvimento

profissional, pois a
empresa que utiliza

estagiários pode, além de
compartilhar seus

conhecimentos, efetivar um
profissional com a

identidade da empresa". Os
interessados podem ligar

diretamente para a sede da
CDL, através do telefone 77
3441-1222 ou 77 99199-

8842 e falar com o
responsável, Fernando.

OS INTERESSADOS PODEM LIGAR DIRETAMENTE PARA A SEDE DA CDL,
ATRAVÉS DO TELEFONE 77 3441-1222 OU 77 99199-8842 E FALAR COM O

RESPONSÁVEL, FERNANDO. (FOTO: DIVULGAÇÃO / CDL BRUMADO)
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LIVRAMENTO: PM PRENDEU INDIVÍDUO COM
DROGAS NA ESTRADA DA BARRINHA

Na manhã dessa quinta-feira
(03), por volta das 11h, policiais

militares da guarnição PETO, da 46ª
CIPM, prendeu em flagrante um

indivíduo pelo crime de tráfico de
drogas na Estrada da Barrinha, na

zona rural de Livramento
de Nossa Senhora.

Segundo informações da 46ª
CIPM, os militares realizavam

ronda pela localidade quando
avistaram um "indivíduo em atitude

suspeita" numa moto Broz vermelha,
que ao perceber a presença da

viatura "demonstrou bastante
nervosismo", fugindo logo em

seguida. Ainda conforme a 46ª
CIPM, os policiais alcançaram o

indivíduo após ele desiquilibrar e
cair da motocicleta. Durante a

abordagem, foi encontrado com o
indivíduo: 200g de e 11 pacotes

de uma substância análoga à
maconha, além de diversas
embalagens plásticas para

acondicionamento da substância
e R$ 270,00 em espécie. O

indivíduo, juntamente como todo o
material apreendido, foi apresentado
à Polícia Civil, na sede da Delegacia

Territorial de Livramento.

ELE FOI PRESO COM 200G DE E 11 PACOTES DE MACONHA, ALÉM
DE DIVERSAS EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONÁ-LAS E R$

270,00 EM ESPÉCIE. (FOTO: DIVULGAÇÃO / 46ªCIPM)
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OPERAÇÃO FAROESTE: MINISTRO RELATOR OG
FERNANDES, DO STJ, DETERMINA RETORNO DE
DESEMBARGADOR IVANILTON SANTOS AO TJ-BA

Investigado pela Operação Faroeste, o desem-
bargador Ivanilton Santos da Silva poderá voltar a
atuar no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por
força de uma decisão do ministro relator Og
Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
desembargador foi afastado do cargo em dezembro
de 2020.

Segundo o ministro, apesar do desembargador
estar afastado há mais de um ano do cargo, ainda
não foi denunciado formalmente pelo Ministério
Público Federal (MPF). Og Fernandes salienta que
não há notícias nos autos de que a investigação
contra o desembargador tenha evoluído. "Neste
cenário, a ausência de novos elementos de prova
impede a renovação do afastamento por novo
período, uma vez que não é possível admitir que
uma medida restritiva drástica persista indefinida-
mente, sem fundamentação idônea, impactando a
esfera de direitos fundamentais do investigado", diz
na decisão. Entretanto, o próprio ministro alerta que
a medida não indica um encerramento da
investigação, "mas apenas de permitir que o magistrado
- ainda que investigado - possa voltar a exercer sua
atividade profissional".

A mesma decisão de Og Fernandes foi estendida
para o juiz João Batista Alcântara Filho, afastado na
mesma fase da operação, em dezembro de 2020,
por atuação suspeita no esquema investigado pela
Faroeste. Entretanto, o magistrado não poderá voltar
a atuar ainda no TJ-BA por ter sido afastado pelo
Pleno da Corte baiana em um processo administrativo
disciplinar que ainda está em curso.

O DESEMBARGADOR IVANILTON SANTOS FOI AFASTADO DO CARGO EM
DEZEMBRO DE 2020. (FOTO: DIVULGAÇÃO / NEI PINTO / TJ-BA)
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CÂMARA DE ITUAÇU APROVA MOÇÃO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DO EX-PREFEITO LUPES JOSÉ

LUPES JOSÉ DOS SANTLUPES JOSÉ DOS SANTLUPES JOSÉ DOS SANTLUPES JOSÉ DOS SANTLUPES JOSÉ DOS SANTOSOSOSOSOS

Os vereadores que compõem o legislativo
municipal ituaçuense aprovaram por unanimidade,
na sessão ordinária realizada nesta sexta-feira (04),
uma Moção de Pesar, de autoria do Vereador Almir
Santos Pessoa (PSD), pelo falecimento do ex-prefeito,
ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal

LUPES EXERCEU DOIS MANDATOS DE PREFEITO E TRÊS DE VEREADOR,
TENDO FALECIDO NO DIA 03/02/2022. NA FOTO, LUPES APARECE AO LADO
DO VEREADOR ALMIR PESSOA (FOTO: REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL)

Lupes José dos Santos. Na Moção de Pesar, o
Vereador Almir Pessoa destacou que 'Tio Lupes', como
era conhecido o ex-gestor, nasceu em Ituaçu e prestou
relevantes serviços ao município, tendo exercido os
cargos de: prefeito por dois mandatos (1983 a 1988
e 1997 a 2000), vereador por três mandatos (1973
a 1976, 1977 a 1982 e 1993 a 1996), além de ter
sido Presidente da Câmara de Ituaçu. Lupes 'casou-se

em 18 de outubro de 1975 com a Sra. Olindina Rocha
Silva, dedicando amor, carinho e companheirismo aos
filhos Marli Maria Rocha, Marisa Maria Rocha, Sueli
Silva Santos Anunciação Rocha, Sueny Silva Santos,
Sandra Silva Santos, Luís Carlos Silva Santos e Lucas
Leone Silva Santos', destacou o Vereador Almir Pessoa
em sua Moção de Pesar. Lupes José dos Santos faleceu
no dia 03 de fevereiro de 2022.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.322 - 28/02 A 04/03 DE 2022 Página 09

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

CHAPADA: FUNCEB DIVULGA SALÕES DE ARTES
VISUAIS EM ANDARAÍ E LENÇÓIS

OS ENCONTROS ACONTECEM EM ANDARAÍ NO DIA 9 DE MARÇO E
EM LENÇÓIS NO DIA 10 DE MARÇO. A ENTRADA É ABERTA AO PÚBLICO.

(FOTO: DIVULGAÇÃO / FUNCEB)

A Fundação Cultural do Estado (Funceb) divulga
a nova edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia
na Chapada Diamantina. As viagens, que acontecem
ao longo de março, pretendem mobilizar artistas locais
para participarem dos Salões, que tem edital previsto
para ser lançado no mês seguinte.

Os encontros acontecem em dois municípios da
região. Em Andaraí será no dia 9 de março, às 15h,

na  Biblioteca Pública Municipal Herberto Sales. Já
em Lençóis será na Casa do Patrimônio do Iphan,
dia 10 de março, às 15h. A entrada é aberta ao
público. Na região, dirigentes do órgão também
cumprem agenda de visita a ateliês e reuniões com
artistas locais. Ainda estão programados encontros
com gestores culturais das duas cidades.

Os Salões de Artes Visuais da Bahia visam

apresentar ao público a diversidade da produção
baiana em Artes Visuais, divulgar e valorizar o
trabalho dos artistas de diversas regiões do estado,
além de estimular a reflexão sobre temas atuais da
área. Nesta nova edição, em 2022, além dos Prêmios
de Aquisição no valor de R$ 10 mil cada, será
realizada exposição coletiva das obras premiadas e
selecionadas, em Salvador.
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MUNICÍPIOS DO SUDOESTE SÃO CONTEMPLADOS
PELO PROGRAMA FARMÁCIA DA BAHIA

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) divulgou
a lista dos 40 municípios contemplados na 3ª fase
do programa Farmácia da Bahia, instituído por meio
da Portaria nº 554/2021, de 31 de agosto de 2021.
Na região sudoeste, foram contemplados os
municípios de Candiba, Condeúba, Dom Basílio, Érico
Cardoso, Ibiassucê, Lagoa Real, Maetinga, Malhada
de Pedras, Pindaí e Rio do Antônio.

Com investimento de mais de R$ 17,6 milhões
nesta última etapa, o programa Farmácia da Bahia foi
criado em 2009 com a finalidade de qualificar a
assistência farmacêutica nos municípios através da
estruturação de um serviço de farmácia adequado,
promovendo um melhor acesso e uso racional de

FORAM CONTEMPLADOS OS MUNICÍPIOS DE CANDIBA, CONDEÚBA,
DOM BASÍLIO, ÉRICO CARDOSO, IBIASSUCÊ, LAGOA REAL, MAETINGA,

MALHADA DE PEDRAS, PINDAÍ E RIO DO ANTÔNIO

medicamentos e permitindo o desenvolvimento de
ações que colaborem com o fortalecimento da política
de Assistência Farmacêutica no SUS. Já à gestão
municipal cabe o apoio no financiamento da
aparelhagem da unidade, responsabilidade integral
do financiamento e providências das ações de
implantação e manutenção do serviço.

Superintendente da Assistência Farmacêutica,
Ciência e Tecnologia em Saúde (Saftec), Luiz Henrique
d'Utra explica que a ação segue em constante
expansão. "No período de 2013 a 2018, 46
municípios com até 17.250 habitantes foram
beneficiados com o Programa Farmácia da Bahia. O
PPA atual, período 2020 a 2023, prevê a construção

de 50 unidades de Farmácia da Bahia", afirma.

OS 40 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS SÃO:OS 40 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS SÃO:OS 40 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS SÃO:OS 40 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS SÃO:OS 40 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS SÃO:

Água Fria, América Dourada, Angical, Antônio
Gonçalves, Belo Campo, Brejolândia, Candiba,
Condeúba, Coribe, Coronel João Sá, Cravolândia,
Dom Basílio, Érico Cardoso, Filadélfia, Heliópolis,
Ibiassucê, Ibirataia, Ibitiara, Igrapiúna, Ipupiara, Iramaia,
Jaborandi, Jitaúna, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real,
Maetinga, Malhada de Pedras, Milagres, Nilo Peçanha,
Pindaí, Ponto Novo, Presidente Dutra, Retirolândia,
Ribeira do Amparo, Rio do Antônio, Santa Brígida,
Santa Inês, Tabocas do Brejo Velho, Teodoro Sampaio
e Várzea da Roça.
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AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 01/2022 - A CPL torna Público que dia 04/04/2022 às 08h, no CAJ – Centro Administrativo
de Jacaraci, Praça Gonzagão S/N, Centro, realizará Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, tipo maior oferta, regida pela
Lei. Nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo como objeto: Alienação de bem público destinado a exploração de atividades
empresariais, estando autorizada por lei municipal nº 224 de 22 de dezembro de 2021, conforme especificações abaixo. Edital
completo na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no Centro Administrativo de Jacaraci,
Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br e email:
pmjacaraci@hotmail.com. Jacaraci, 24 de fevereiro de 2022. João Paulo da Silva Souza Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - FMS - A Prefeitura de Ibiassucê/BA, sediada na Praça Oliveira Brito,
nº 100, Centro, Ibiassucê - Bahia, por sua Comissão Permanente de licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, torna público que no período de 07 de março de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022, das 08h00min às 12h00min,
no setor de licitações e contratos, na sede da Prefeitura, nesta Cidade de Ibiassucê, serão recebidas as documentações relativas
ao CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - FMS, objetivando o credenciamento de profissionais da área de Saúde para a prestação
de serviços médicos, enfermagem, fisioterapia, odontologia, radiologistas, entre outros através de clínicos gerais, especialistas,
exames, consultas e procedimentos ambulatoriais para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no
Hospital Municipal São Sebastião e Unidades de Saúde da Família - USFs, deste Município. O Edital e anexos, poderão ser
adquiridos no setor de licitações da Prefeitura de Ibiassucê e/ou via e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com, das 08h00min ás
12h00min. Ibiassucê - Bahia, 04 de março de 2022. Lauro Maurício de Azevedo Frotas - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2022 - 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 18/
2022, Processo Administrativo nº 50/2022, no dia 10 de março 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 na região da zona rural para atender as demandas reprimidas da
Secretaria de Saúde deste Município conforme especificações 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 fevereiro de 2022. Aleomar Gomes
Brito - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, no uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 6/2022, Processo Administrativo nº 49/2022, no dia 16
de março de 2022, às 09h:00, no portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, com o objetivo de Contratação de empresa para a
aquisição de materiais odontológicos e correlatos destinados às atividades da Administração Pública Municipal, conforme
especiicações e condições constantes no 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 ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Ituaçu/BA, 04 de
março de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

CREDENCIAMENTO N° 003/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, por intermédio de seu Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, Senhor Aleomar Gomes Brito, no uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento licitatório
na modalidade de CREDENCIAMENTO autuado sob o nº 003/2022, Processo Administrativo nº 043/2021, no dia 04 de março
de 2022, com objetivo Credenciamento de Pessoa Jurídica especializadas para confecção de próteses dentárias (totais e
parciais removíveis) para suprir as necessidades do Laboratório de Prótese Dentária no município de Ituaçu de acordo com o
a portaria federal nº 1.670, de 1 º de julho de 2019 conforme especificações 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 (portal da transparência), pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA,
04 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito-Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022 -  Referente a licitação Pregão Eletrônico
nº 003/2022, objetivando 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, faz-se
a seguinte consideração/alteração: A data prevista para realização do PE 003/2022, publicada no Diário Oficial do dia 22/02/
2022 Edição 1352 foi definida para o dia 01/03/2022 às 09:45hs. No entanto, não foi possível pois devido ao calendário interno
do Banco do Brasil o sistema www.licitacoes-e.com.br não funcionou para abertura de propostas e disputa de preços, dessa
forma essa data fica alterada para o dia 02/03/2022 às 14:00hs a sessão para início do referido certame. Jones Coelho Dias,
Prefeito Municipal. Zildi Santos Silva - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO N º. 001/2022 - OBJETO: Contratação de serviços de profissionais especializados
na área de saúde para atender às demandas do Hospital Municipal Felinto da Silveira Maia, das Unidades de Saúde da Família
- USFs, do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS e da Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

- ENASFAP, deste Município. Torna público que no período de 04 de março de 2022 até 30 de dezembro de 2022, das 08h00min
às 12h00min no setor de licitações e contratos, na sede da Prefeitura, nesta Cidade de Aracatu, serão recebidas as documentações
para o CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - FMS. O Edital e anexos, poderão ser adquiridos no setor de licitações da Prefeitura
de Aracatu e/ou via e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br, das 08h00min às 12h00min. Aracatu. 03/03/2022. James Porto Brito -
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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CÂMARA DE ITUAÇU APROVOU COMPRA DE
TERRENO NO POVOADO DO BONITO, ONDE SERÁ

CONSTRUÍDO GINÁSIO DE ESPORTES
A SESSÃO FOI CONDUZIDA PELO PRESIDENTE CÉSAR DO POVO E CONTOU

COM AS PRESENÇAS DE 10 VEREADORES. AUSENTE, POR MOTIVO DE
SAÚDE, A VEREADORA NENÊ DE DONA SANTA (FOTO: SERTÃO HOJE).

A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu
aprovou hoje (04), em segunda e última votação,
por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 03/2022,
que autoriza o poder executivo a adquirir terreno
para construção de ginásio de esportes no povoado
do Bonito e dá outras providências. A construção
do ginásio de esportes nesta localidade foi uma
indicação conjunta dos vereadores César Wanderley
Brito (César do Povo) e José Fontana (Zé Paixão).
Veja o vídeo dos dois Edis comentando a aprovação
e importância do projeto nesta matéria.

A sessão foi conduzida pelo Presidente César
Wanderley Brito e contou com as presenças dos verea-
dores Adriano Machado, Almir Pessoa, Branco do
Guigó, César do Povo, Joel Teixeira, Marcinho de
Noé, Nei de Tranqueiras, Ronaldo Rocha, Sivaldinho
e Zé Paixão. Ausente, por motivo de saúde, a
Vereadora Nenê de Dona Santa.

Na mesma sessão foi realizada ainda a segunda
votação do Projeto de Lei Nº 02/2022, que autoriza
o poder executivo municipal a firmar convênios com
os governos federal e do estado pelo período de 2
anos e a primeira votação do Projeto de Lei Nº 04/
2022, que autoriza o poder executivo municipal a
adquirir um terreno no povoado da Ovelha, onde
será construído uma Unidade Básica de Saúde (PSF).
A segunda votação deste projeto está marcada para
terça-feira (08), quando será realizada uma sessão
extraordinária.
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