
Tribuna do Sertão
FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

DESDE 1985 - EDIÇÃO 1.329 - 02 A 06 DE MAIO DE 2022 Distribuição Gratuita

GOVERNO DA BAHIA VAI RECUPERAR MAIS
655KM DE RODOVIAS EM TODO O ESTADO

O Governo da Bahia anunciou que vai
requalificar mais 665km de rodovias em todo e
Estado nos próximos meses. As obras terão um
investimento de R$ 480 milhões e fazem parte do
trabalho de manutenção da malha rodoviária
estadual realizado pela Secretaria de Infraestrutura
(Seinfra). Grande parte dos trechos aguarda apenas
a assinatura da ordem de serviço para que as
intervenções sejam iniciadas, enquanto outros se
encontram com a licitação já em andamento. Somente
neste mês de maio, serão autorizadas ações de
recuperação em 239km de estradas.

"Na Bahia inteira vamos continuar com esse plano
de investimentos. Isso aumenta a receita, com as
empresas se instalando no interior e contratando
pessoas. No primeiro quadrimestre deste ano, a Bahia
foi o estado que mais gerou empregos de carteira
assinada na construção civil. Foram 10 mil postos
de trabalho gerados, o que significa que são essas
obras do Governo que estão impactando na geração

AS OBRAS TERÃO UM INVESTIMENTO DE R$ 480 MILHÕES E FAZEM
PARTE DO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

ESTADUAL REALIZADO PELA SEINFRA. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

de emprego", afirmou o secretário da Infraestrutura,
Marcus Cavalcanti, durante visita à região Oeste na
última terça-feira (03). Na ocasião, o governador
Rui Costa (PT) autorizou a pavimentação de 33,6km
da BA-583, no entroncamento da BR-349 ao distrito
de Mocambo, em Santa Maria da Vitória, e do trecho
de 10km da BA-582, que liga o entroncamento da
BA-172 ao distrito de Açudina.

Entre as obras que serão licitadas, também neste
mês de maio, estão a recuperação de 49,2km da
BA-120, que liga os entroncamentos da BR-324, em
Riachão do Jacuípe; da BA-052, em Serra Preta; dos
29,3km da BA-130, de Itapetinga ao distrito de
Mangerona; de 27km da BA-667, entre Itaju da
Colônia até Santa Cruz da Vitória; e também a
pavimentação de 23km da BR-242, entre Castro
Alves e o entroncamento da BR-116.

Outros 426km de rodovias estão em processo
licitatório para serem requalificadas. Em destaque
estão as restaurações de 135km da ligação entre

Itambé, Itapetinga, Itororó, Firmino Alves e Floresta
Azul; de 58,8km da BA-290, entre Teixeira de Freitas
e Alcobaça; de 42,9km da BA-233, de Conde até
Esplanada; além da pavimentação de 23,5km da BA-
265, entre o Anel Viário Leste de Vitória da
Conquista e Barra do Choça. "Nós temos obras na
Bahia toda e estamos precisando de empresas aqui
no estado porque já não estamos dando conta do
volume de trabalho", acrescentou Cavalcanti.

Desde 2015, mais de 8 mil km de estradas já
foram recuperados e/ou estão em recuperação. Isso
representa um investimento de mais de R$ 3,5 bilhões.
Os 665km de novas obras se juntam a obras já em
andamento ou que iniciaram recentemente, como a
pavimentação dos 39,6km da BA-084, no trecho do
entroncamento da BR-324, entre Conceição do Jacuípe,
Coração de Maria e Irará, iniciada no final do mês de
abril. O investimento de R$ 30,7 milhões beneficia
cerca de 95 mil habitantes da região. A previsão é
que a recuperação seja concluída em abril de 2023.
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IBIASSUCÊ: CRAS REALIZA PALESTRAS SOBRE
IMPORTÂNCIA ATIVIDADE FÍSICA PÓS-PANDEMIA

A Prefeitura de Ibiassucê, através
da Secretaria Municipal de Saúde e

do Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS), deu

apoio ao evento do estagiário em
Serviço Social, José Ney Barbosa

Alves, que ocorreu na Câmara de
Vereadores. A Educadora Física, que

atende na Secretaria Municipal de
Saúde, Nara Kelly, falou sobre a

importância da atividade física pós-
pandemia, na qual também promoveu

dinâmicas com o público. Já a
psicóloga e Técnica de Referência e

Orientadora Social do CRAS,
Cristiane Nascimento, abordou o

tema "Os efeitos negativos causado
pelo uso excessivo de telas digitais".

AS PALESTRAS FORAM MINISTRADAS PELO ESTAGIÁRIO EM SERVIÇO
SOCIAL, JOSÉ NEY BARBOSA ALVES, PELA EDUCADORA FÍSICA NARA KELLY

E PELA PSICÓLOGA E TÉCNICA DO CRAS, CRISTIANE NASCIMENTO.
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SANTA MARIA DA VITÓRIA RECEBE POLICLÍNICA
REGIONAL DE SAÚDE E ANÚNCIO DE NOVAS OBRAS

O governador Rui Costa (PT) esteve
em Santa Maria da Vitória, nessa terça-
feira (03), para participar da entrega
da Policlínica Regional de Saúde. A
unidade beneficia 250 mil baianos e
é administrada pelo Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Bacia do
Rio Corrente, formado pelos municípios
de Bom Jesus da Lapa, Canápolis,
Cocos, Coribe, Jaborandi, Santa Maria
da Vitória, Santana, São Félix do Coribe,
Serra do Ramalho e Sítio do Mato.

O investimento de aproximadamen-
te R$ 30 milhões, que inclui R$ 13,4
milhões em obras físicas e R$ 16 milhões
em equipamentos e veículos. Rui também
autorizou o início de outras obras de
infraestrutura, educação e abastecimento
de água no município.

"Com esta policlínica inaugurada
hoje, já são 22 unidades. O objetivo
é que mulheres, homens, jovens e
idosos possam sair dos postos de
saúde com a solicitação de exames
complexos e realizá-los de maneira
rápida e gratuita. Com isso, as doenças
poderão ser diagnosticadas e tratadas
ainda no início, salvando milhares de
vidas. É por isso que estamos fazendo
o maior investimento na saúde da
história da Bahia e do Brasil", destacou
o governador.

Implantado pela Secretaria da Saúde
do Estado (Sesab), o novo equipamento
tem área construída de quase 3 mil
metros quadrados e oferece atendimen-
to especializado em angiologia,
cardiologia, endocrinologia, gastroen-

A UNIDADE, QUE BENEFICIA 250 MIL MORADORES, É ADMINISTRADA PELO
CONSÓRCIO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE (FOTOS: MANU DIAS)

terologia, neurologia, otorrinolaringo-
logia, oftalmologia, urologia, ginecolo-
gia, pneumologia, dermatologia, reuma-
tologia, anestesia, ortopedia, psicologia
e nutrição; além da realização de
pequenos procedimentos cirúrgicos.
Oito microônibus e 3 vans farão o
deslocamento dos pacientes.

SSSSSAÚDE - AÚDE - AÚDE - AÚDE - AÚDE - As 22 Policlínicas
Regionais de Saúde já entregues pelo
Governo do Estado contemplam quase
11 milhões de moradores de 402
municípios, o que representa 96,4% das
cidades baianas. De acordo com o
governador, outras 4 policlínicas serão
entregues ainda em 2022. "Uma em
Ilhéus, uma em São Francisco do Conde
e mais duas em Salvador. Assim,
completaremos as 26 policlínicas que

fazem parte desta etapa do projeto de
descentralização da Saúde na Bahia".

As policlínicas já funcionam em
Alagoinhas, Barreiras, Brumado,
Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi,
Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina,
Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira
do Pombal, Santo Antônio de Jesus,
Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões
Filho, Teixeira de Freitas, Valença e
Vitória da Conquista.

EDUCAÇÃEDUCAÇÃEDUCAÇÃEDUCAÇÃEDUCAÇÃO -O -O -O -O - Também foram
anunciados investimentos em educa-
ção para Santa Maria da Vitória. A
Secretaria da Educação, em parceria com
a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (Conder),
vinculada à Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedur), iniciará as obras

de ampliação do Colégio Territorial de
Educação Profissional da Bacia do Rio
Corrente, com a implantação de 24 salas
de aula; além da construção de outro
colégio, com mais 12 salas. Já a Secretaria
do Trabalho, Emprego Renda e Esportes
(Setre) ficará responsável pela reforma
do ginásio de esportes municipal.

Rui Costa visitou o Cetep, onde
outras obras de ampliação já estão em
fase de conclusão, com implantação de
piscina, campo de futebol society,
auditório, refeitório e outros equi-
pamentos.

INFRAESINFRAESINFRAESINFRAESINFRAESTRUTURA - TRUTURA - TRUTURA - TRUTURA - TRUTURA - A Secretaria
de Infraestrutura (Seinfra) vai realizar
a pavimentação de 33,6km da rodovia
que abrange a BA-583, no entronca-
mento da BR-349 ao distrito de
Mocambo. Também será pavimentado
o trecho de 10km da BA-582, que
liga o entroncamento da BA-172 ao
distrito de Açudina. Nos últimos 3
anos, Santa Maria da Vitória foi
beneficiada, entre outras ações, com
investimentos na recuperação de
rodovias, no valor aproximado de R$
1 milhão.

A implantação de um novo Sistema
de Abastecimento de Água vai
beneficiar 836 famílias das localidades
de Assentamento Vila Nova, Espinho,
Inhaúmas, Queimadas e São Lourenço.
O trabalho será realizado pela
Companhia de Engenharia Hídrica e
Saneamento (Cerb), vinculada à
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento do Estado (Sihs).
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Neste domingo, nós dedicamos e homenageamos
as nossas Mães. Por isso, vamos refletir um pouco
sobre isso. Iniciamos falando do bebê que acaba de
nascer. Ele está desamparado, totalmente dependente
da mãe para alimentá-lo, para aquecê-lo, para protegê-
lo. Por meio de gritos, expressões corporais, mímicas
de sofrimento, o bebê solicita a atenção do adulto,
aprendendo dessa forma que a fragilidade e o
desamparo são ocasiões em que se busca, acima de
tudo, ser amado. Do mesmo modo nascemos e temos
de lutar pela sobrevivência, demonstrando essa
fragilidade, esse desamparo, pedindo cuidado e
atenção. O carinho que o bebê recebe é a primeira
forma de amor que ele conhece. Atenção, carinho e
cuidado. É o que todo mundo quer ao longo da
vida, porque o ser humano é carente de amor e

quem ama, cuida.
Essa necessidade de ser amado nunca nos

abandonará. Com saudade desse passado em que
nós nos sentíamos protegidos, buscaremos ao longo
da vida o equivalente à imagem da Mãe e a sua
carga afetiva nos nossos relacionamentos. Por isso,
muitas pessoas, às vezes acabam por se apaixonar
por pessoas que de alguma forma lembram suas Mães.
É a nossa eterna busca de amar e ser amados.
Quando nós lembramos a figura da Mãe, nós
percebemos que a compreensão daquilo que é a
Mãe se assemelha muito ao conceito de Deus.

O Papa João Paulo I ficou só 30 dias no
pontificado. Ele ensinou a todo mundo, nesses 30
dias, que Deus é Pai e Mãe ao mesmo tempo. E isso
é tão importante também compreendermos de Deus.

Quais as semelhanças entre Deus e a Mãe? O amor
de Deus e o amor de Mãe são gratuitos. Mãe ama
porque ama e pronto! As Mães não amam seus filhos
porque eles são bonitos, graduados, inteligentes,
porque passaram nesse curso ou nesse concurso.
As Mães amam porque amam, sempre. A Mãe está
lá sempre torcendo pelo seu filho, independente do
prêmio que ele venha a ganhar. Para a mãe tanto faz.
É o amor que não muda ao longo do tempo, que
continua sempre vivo e sempre o mesmo. Assim como
continua o mesmo jeito de dizer que ama... gestos,
acenos, beijos, sorrisos. A nossa gratidão pelo amor
das Mães, das nossas Mães. O Deus que também
nos ama, como a Mãe ama o seu filho, cuide das
nossas Mães e seja para elas força, ternura e
entusiasmo.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O VALOR DAS MÃES

GUANAMBI: EM 2 DIAS, SMTRAN RECOLHEU
40 ANIMAIS SOLTOS PRÓXIMOS ÀS RODOVIAS

Após intensificar a operação de captura de
animais que estavam soltos próximos a rodovias de
Guanambi, o setor de fiscalização da Superin-
tendência Municipal de Trânsito (SMTran) recolheu,
em apenas 2 dias, 40 animais, em sua maioria de
bovinos. Segundo o diretor do Departamento de
Trânsito, agente Mota, no dia 03/4 foram 11 bovinos
recolhidos e no dia 4/4 foram 29 animais, sendo 3
equinos e 26 bovinos.

SEGUNDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO, NO DIA 03 DE ABRIL FORAM
11 BOVINOS RECOLHIDOS E NO DIA 04 DE ABRIL FORAM 29 ANIMAIS.

PRÁPRÁPRÁPRÁPRÁTICA É CRIME - TICA É CRIME - TICA É CRIME - TICA É CRIME - TICA É CRIME - Após um longo período,
proprietários voltaram a soltar animais, para eles
aproveitem o pasto que nasce na lateral das rodovias.
Essa prática é crime e já causou 2 graves acidentes
somente nas últimas duas semanas nas BRs 030 e
122. Agora, para liberar o rebanho apreendido, o
proprietário terá de arcar por cada animal, o valor
de R$ 82 reais de multa e R$ 15 reais de diária do
curral municipal, totalizando R$ 97 por cada animal.

Além disso, o proprietário ainda poderá ser
responsabilizado em caso de acidentes. Segundo o
coordenador Mota, "os animais têm reações
imprevisíveis e a presença deles na pista causa
acidentes graves. Vale ressaltar que, em caso de
acidentes com animais, o proprietário é o responsável
por ressarcir os danos materiais dos veículos
envolvidos e pode responder ainda por crimes graves
em caso de haver vítimas", alertou.
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GOVERNADOR RUI COSTA AUTORIZOU
DIVERSAS OBRAS EM SÃO FELIX DO CORIBE

O município de São Felix do Coribe, no Oeste
do estado, foi o segundo a receber a visita do
governador Rui Costa (PT) nesta terça-feira (03). Ele
assinou ordem de serviço para a construção de uma
nova sede para o Colégio Estadual do Rio Corrente
e autorizou convênios com a prefeitura local para a
urbanização de área de lazer da Prainha, para a
duplicação e pavimentação da Avenida Luís Eduardo
Magalhães e para a pavimentação de diversas outras
ruas do município. Já na manhã dessa terça, o
governador já havia inaugurado a 22ª Policlínica
Regional de Saúde em Santa Maria da Vitória,
município vizinho a São Félix.

"Nós vamos construir aqui uma escola com
capacidade para oferecer Ensino em Tempo Integral,
com equipamento de esporte, cultura e lazer, e também
cursos profissionalizantes", explicou Rui, concluindo

ENTRE AS OBRAS AUTORIZADAS, ESTÃO CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO,
DUPLICAÇÃO DE AVENIDA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. (FOTO: MANU DIAS)

ainda que "esta escola faz parte de um investimento
de mais de R$ 3,5 bilhões que o Governo do Estado
está fazendo em Educação, para que a juventude
possa praticar natação, karatê, boxe. É esta escola
que estamos construindo em todos os municípios
da Bahia".

A nova sede do Colégio Estadual do Rio
Corrente, orçada em R$ 17,7 milhões, será composta
por 12 salas de aula, laboratórios, sala multifuncional,
biblioteca, auditório, refeitório, bloco administrativo,
vestiário, piscina, campo de futebol society com pista
de atletismo e quadra poliesportiva coberta. A obra
será realizada por meio de parceria entre a Secretaria
da Educação (SEC) e a Companhia de Desenvol-
vimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Rui destacou outras ações que estão sendo levadas
ao Oeste baiano. "Ontem nós entregamos em Barreiras

a primeira unidade de Oncologia e Radioterapia da
região, no Hospital do Oeste. Também ampliamos o
número de UTIs adulta e pediátrica da unidade e
entregamos a Unidade de Obstetrícia completamente
reformada. Agora, o Hospital do Oeste faz praticamente
todas as cirurgias de alta complexidade. Hoje, entreguei
a Policlínica de Santa Maria da Vitória", comentou.
Conforme o governador, na semana que vem ele
retorna à região, em Bom Jesus da Lapa, onde serão
inaugurados mais leitos hospitalares.

Além da Avenida Luís Eduardo Magalhães, que
será duplicada, as ruas que receberão pavimentação
são Travessa Quatro de Outubro, Travessa José
Gonçalves, Rua Tancredo Neves, Rua Maria Canjirina,
Rua Projetada 2, Rua Rio de Janeiro, Rua Eusébio de
Queiroz, Rua Floriano Peixoto, Rua Ayrton Sena, Rua
Q e Rua Projetada 1.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Para começo de conversa, o perdão concedido
pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel
Silveira é um ato de natureza política que não puxará
um único voto para o bornal do candidato à reeleição.

A hipótese parte do princípio de que a graça
ofertada ao parlamentar tem o condão de agradar
as bases bolsonaristas, setores dispersos, grupos que
defendem um regime de força, algo que soasse como
a expressão: "sou o chefe do Estado, sou o chefe da
administração federal, sou o comandante das Forças
Armadas, portanto, quem manda nessa joça sou eu".

Sem adentrar o caminho das tecnicalidades - tarefa
que cabe aos juristas - este analista enxerga no ato
político a índole autoritária do presidente e de sua
família. Lembre-se que o deputado Eduardo Bolsonaro,
tempos atrás, já dissera que bastam um soldado e um
cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, resposta
que deu a um questionamento sobre possível ação do
Exército, caso seu pai fosse impedido de assumir a
presidência por alguma decisão da Corte Suprema.

O bolsonarismo oscila entre 20% a 25%, o que,
convenhamos, é um índice valioso para dar
competitividade a qualquer candidato, mas
insuficiente para ganhar uma eleição presidencial. E
não agregaria bolsões novos porque o perdão só é
bem-visto pelas bases do candidato governista. O
que se divisa é uma tomada de posição pelos núcleos
ainda indecisos e inclinados a pender para um lado
mais adiante, em agosto ou setembro.

As classes médias, como se sabe, detêm a imagem

A TRILHA DA INSENSATEZ
de uma pedra jogada no meio do lago: ela cria
pequenas ondas que correm do centro até as margens.
Até agora, mantinham-se em estado de observação,
olhando para a direita, para o centro e para a
esquerda, sem abrir muito o jogo. Pois bem, elas
tendem a adensar sua expressão, tomando partido,
o que influenciará correntes acima e abaixo da
pirâmide social. Por isso, o perdão pode ser um
bumerangue, a se voltar contra o próprio presidente.

A repercussão negativa do indulto individual
também encherá os balões da Opinião Pública,
formando um paredão de contrariedades. Juristas
de todos os calibres, mesmo admitindo a prerrogativa
presidencial, inserem o ato numa conduta de afronta
ao Judiciário, e mais: é inconstitucional por quebrar
os eixos da probidade administrativa, a im-
parcialidade, a conveniência, a oportunidade.

Não houve comoção social, como Bolsonaro leu
em seus "considerandos". O que se viu foi uma
interlocução entre participantes da base bolsonarista
elogiando a decisão. E, como seria previsível, a
solicitação de parlamentares do centrão para que o
presidente da Câmara, Arthur Lira, avoque a
prerrogativa de anular a perda de mandato de Daniel
Silveira, por ser isso função do Poder Legislativo.
Significa um enfrentamento contra o STF.

O fato é que a campanha eleitoral, em curso,
agora entra na fase de aquecimento, com polarização
aguçada e querelas abertas. Quem pode se
beneficiar? O antilulismo, a partir de São Paulo, é

uma realidade. Possivelmente, Lula agregue uma cesta
(pequena) de votos, particularmente dos eleitores que
já não temem votar no PT. Mas as velhas teses do
comandante petista ainda ecoam em ouvidos atentos:
revogação da reforma trabalhista, controle dos meios
de comunicação, aborto livre, revogação de teto de
gastos etc.

Nesse ponto, cabe a inflexão: o meio poderá ganhar
forças, com a entrada em cena de um nome palatável
por todas as correntes partidárias do centro (direita/
esquerda) do arco ideológico. Essa é a oportunidade
para a viabilização do candidato da terceira via. A
probabilidade de ocorrência da alternativa leva em
conta o argumento de que o indulto de Bolsonaro a
Daniel Silveira mexerá com os pilares do edifício político.
Quer dizer, abrirá uma chance para a caminhada de
um protagonista mais central.

Pergunta recorrente: e o STF vai se pronunciar? Claro,
vai.  Será acionado por membros do Parlamento. E tomará
posição, convalidando sua prerrogativa de intérprete
da Constituição Federal. E é isso que Bolsonaro também
quer. Em outros termos, quanto mais alta a fogueira,
mais próxima sua intenção de ver o circo pegar fogo. E
se o incêndio for de alto grau, ele pode tirar do colete
um papel convocando suas forças, e confiando que
elas, as Forças Armadas, corram ao seu encontro. A
trilha da insensatez foi aberta. E a fervura ambiental é
o ambiente em que os insensatos, os impuros, os
desleais, os radicais desejam, para arrebentar quem
não concordar com seu ideário.

CACULÉ: DIVULGADA ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO 2022

A Prefeitura de Caculé, através da
Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, divulgou a grade oficial com
as atrações que se apresentarão na
Praça da Feira nos dias 24, 25 e 26
de junho, no São João 2022.

Entre as atrações confirmadas estão
o cantor Tierry, a dupla sertaneja João
Neto e Frederico e as tradicionais
bandas de forró: Moleca 100 Ver-
gonha, Catuaba com Amendoim,
Companhia do Calypso, 100 Párea,
Dio do Acordeon, Waldonys e Leleu
de Zé de Chico.

O restante da programação do São
João da Tradição, que acontecerá
durante todo o mês de junho foi
divulgado no último dia 25/05 pela
Prefeitura de Caculé, que tem a
expectativa de receber até 70 mil
visitantes no município durante esse
período.

A FESTA ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO, NA PRAÇA DA FEIRA.
A ESTIMATIVA DA PREFEITURA É DE RECEBER ATÉ 70 MIL VISITANTES.
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PARAMIRIM: RUAS PRÓXIMAS À FEIRA LIVRE
RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
O prefeito de Paramirim,

Gilberto Brito, assinou, nessa
quinta-feira (05), ordem de serviço

para as obras de pavimentação
asfáltica, calçada e drenagem

superficial em ruas próximas à Feira
Livre. Ao todo, serão investidos

aproximadamente R$ 475 mil. As
obras contemplam as Ruas Coronel
Job Marques Leão, São João Batista,
Tenente Manoel José Viana e João

Neves de Souza, totalizando mais de
5.600m2 de pavimentação,

segundo a Prefeitura.

O prefeito Gilberto Brito assinou
a ordem de serviço autorizando

as obras. (Foto: Instagram /
@prefeituraparamirim)

PREFEITURA DE BRUMADO E SENAI ENTREGARAM
CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA

A Prefeitura de Brumado, através
da Secretaria Municipal de Educação
e em parceria do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
entregou aos formandos os certificados
de conclusão dos cursos de Eletricista
de Rede e Distribuição e de Mecânica
a Diesel. A cerimônia aconteceu no
polo da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) na noite da última terça-feira
(03), às 19h. O secretário municipal
de educação, João Nolasco, entregou
pessoalmente os certificados e a-
proveitou para enaltecer a importância
da iniciativa da Prefeitura e do Senai
para o ingresso desses alunos no
mercado de trabalho.

A CERIMÔNIA ACONTECEU NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO
BRASIL (UAB) NESSA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (03). (FOTO: DIVULGAÇÃO)
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VEREADORES BRUMADENSES PARTICIPARAM DA
XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

Os vereadores Amarildo Bomfim, Lia Teixeira,
Harley Lopes, Reinaldo de Almeida Brito (Rey de
Domingão), Rubens Araújo, Renato Santos Teixeira,
Luiz Carlos Caires da Silva (Palito), João Vasconcelos,
Wanderley Amorim da Silva (Wanderley Nem), José
Santos (Santinho) e César Bar, além do diretor
Marcelo Me ira Correia, o procurador jurídico
Antônio Guilherme Menezes Lima e as servidoras
Thiara Coelho Nery e Ana Paula dos Santos Silva
Caldeira, participaram da XXI Marcha dos Legislativos
Municipais, em Brasília (DF), nessa última semana.

O evento segue sendo o maior de todos os
tempos com a participação de grandes personalidades

A MARCHA FOI ORGANIZADA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
(UVB) E TEM COMO TEMA "BRASIL DO FUTURO PASSA PELA LIDERANÇA E

O PROTAGONISMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL". (FOTO: DIVULGAÇÃO)

políticas de todo o país. A Marcha, organizada pela
União dos Vereadores do Brasil (UVB), tem como
tema o "Brasil do Futuro passa pela Liderança e o
protagonismo do Legislativo Municipal". Essa é a
maior mobilização do Poder Legislativo Brasileiro, e
demonstração de força. A Marcha dos Legislativos
Municipais representa os interesses do cidadão
através dos parlamentares e das Câmaras Municipais.

Dentre as participações especiais, o presidente
do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, falou sobre a
importância do evento nesta quinta-feira, 28 de abril
de 2022. Em seu discurso, ele destacou que o
evento reúne a base da política nacional, que sabe

o que o povo precisa. Ele lembrou, ainda, que
começou a vida pública como vereador do município
do Rio de Janeiro.

Os representantes da Câmara Municipal de Ve-
readores de Brumado (CMB) destacaram a importância
da participação nesse grande evento, para entender
como as demais Câmaras do Brasil vem atuando com
objetivo de garantir os interesses da população. "É uma
grande oportunidade de trocar ideias, experiências e
trazer um balanço do que pode ser aplicado na nossa
cidade. Estou muito feliz em poder participar da Marcha",
destacou Marcelo Meira Correia, Diretor Legislativo
da Câmara Municipal de Brumado.
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IBIASSUCÊ: ESTRADAS DA ZONA RURAL
PASSAM POR MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO

A Prefeitura de Ibiassucê, através
da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura, Serviços Públicos e Desenvolvi-
mento Econômico (SEINFRA), está
realizando a manutenção e recupera-
ção das estradas vicinais, principal-
mente nos pontos mais críticos na zona
rural. O serviço compreende a abertura
de trechos mais estreitos, limpeza das
laterais para o escoamento da água e
patrolamento.

"O Governo Municipal está tra-
balhando para oferecer condições para
que os produtores, moradores e alunos
que utilizam as estradas vicinais tenham
segurança e conforto para trafegarem
por elas", informou a SEINFRA, pedindo
ainda a compreensão da população,
já que "Ibiassucê possui estradas rurais
extensas e requer um esforço constante
para que possa recuperá-las."

O SERVIÇO COMPREENDE A ABERTURA DE TRECHOS MAIS ESTREITOS,
LIMPEZA DAS LATERAIS PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA E PATROLAMENTO

BRUMADO: IDOSOS DO SCFV PARTICIPARAM
DE PALESTRAS E DIVERSAS ATIVIDADES

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) realizou os encontros mensais com
os grupos de idosos "Vida em Movimento", sendo
acompanhados pela equipe técnica do Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS) Esther
Trindade Serra, localizado no Bairro Baraúnas.

Os atendidos receberam a educadora física Luiza
de Marillac, que é presidente do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Brumado (Comdib), que
abordou o tema "A Importância da Atividade Física
na Terceira Idade", assim como desenvolveu diversas
atividades físicas com eles. Já os idosos da área
abrangente do Bairro Dr. Juraci receberam o Sr. Valdir
Pedro Rodrigues, assistente social do Instituto
Nacional do Seguro Nacional (INSS), que abordou o
tema "Aposentadoria por Idade e Benefício de
Prestação Continuada - BPC".

Durante a última semana, o grupo de gestantes

OS IDOSOS FORAM CONTEMPLADOS COM PALESTRAS DA PRESIDENTE DO
COMDIB, LUIZA DE MARILLAC, ALÉM DO ASSISTENTE SOCIAL DO INSS,

VALDIR PEDRO RODRIGUES, E DA PSICÓLOGA FLÁVIA MEIRE.

"Mãe Coruja" também recebeu orientações em roda
de conversa sobre o tema "A Importância da
Maternidade" com a psicóloga do CRAS, Flávia Meire.

Os assistidos participaram com entusiasmo, alegria e
satisfação das atividades, assumindo o compromisso
de colocar em prática o aprendizado adquirido.
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BRUMADO: GESTANTES DO ‘GERAR’ PARTICIPAM
DE ENCONTRO SOBRE SAÚDE NA GRAVIDEZ

O grupo Gerar, composto por
gestantes de diferentes idades, se
reuniu nessa terça-feira (03), no
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) Irmã Dulce, localizado no
Bairro São Félix, em razão do Serviço
de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF). O encontro, que teve
como tema 'Caminhos do Cuidado: a
saúde da gestante e do bebê', contou
com a presença da enfermeira Luciana
Neves, da Unidade Básica de Saúde
(UBS) Dr. Fernando Trindade, que
orientou as gestantes acerca dos
cuidados durante a gestação e com
bebê após o parto.

O TEMA DO ENCONTRO FOI 'CAMINHOS DO CUIDADO: A SAÚDE
DA GESTANTE E DO BEBÊ' E CONTOU COM A PRESENÇA DA

ENFERMEIRA LUCIANA NEVES (FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

GUANAMBI: DIVULGADO RESULTADO DO PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

A Prefeitura de Guanambi divulgou o
resultado final do Processo Seletivo

Simplificado para contratação de professor
substituto na edição extra do Diário Oficial do

Município desta terça-feira (03).
Foram disponibilizadas 123 vagas, sendo
80 são para a área de Pedagogia, 11 de

Língua Portuguesa, 7 de Matemática, 7 de
Ciência, 4 de Língua Inglesa, 3 de Arte, 3 de
Educação Física, 2 de Geografia, 2 de Ensino

Religioso e 1 de História.
O processo contou com participantes de

diversas cidades da Bahia, incluindo a capital
e outros estados, a exemplo de Minas Gerais
e São Paulo. Ademais, a formação também foi

diversa no aspecto da pós-graduação,
incluindo mestres, doutores e especialistas.

A contração dos aprovados será pelo
prazo de 12 meses, com possibilidade da

renovação por igual período. A Carga horária
de trabalho é de 40 horas semanais e os
candidatos aprovados e contratados vão

receber a remuneração o valor de R$ 2.424.

O RESULTADO FOI DIVULGADO EM EDIÇÃO EXTRA DO DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DESTA TERÇA-FEIRA (03). (FOTO: DIVULGAÇÃO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - ID 936167 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - Processo de Administrativo n.º 050/2022 Modalidade:
Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de transporte escolar do Município de
Mortugaba, para a condução dos alunos matriculados na rede de ensino de Mortugaba, em complemento aos serviços prestados
pela frota própria do Município, conforme especificações deste edital e de seus anexos. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 13 de maio 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. 02 de maio de 2022.
ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/22-PA 90/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. Recebimento das
Propostas e Habilitação: 4.5.22 a 18.5.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 18.5.22 às 8:30h, Disputa: 18.5.22 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° 932362 ou na integra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA - 4.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento Pregoeira.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE ABRIL/2022

EXTRATO DO CONTRATO N°. 032/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: WILQUER PORTO DA
SILVA - ME. CNPJ: 13.677.947/0001-83. Endereço: Av. Apio Cardoso da Paixão, 175, Bairro Santa Tereza, Brumado-BA. Objeto:
Atender despesas com contratação dos serviços operacionais e técnicos para a transmissão e difusão diária dos sinais de áudio
da Rádio Câmara Brumado (103,3FM). Valor Global: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Validade: 09 (nove) meses. Data Assinatura:
11/04/2022. Fundamento Legal: Licitação 08.2022 Pregão Presencial.

EXTRATO DO CONTRATO N°. 033/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: MIND HOUSE -
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA. CNPJ: 32.663.482/0001-56. Endereço: Av. Oscar Silva, nº 15, 1º piso, sala B,
bairro Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP: 45.028-160. Objeto: Constitui objeto do presente contrato atender despesas
Contratação de agência de tecnologia, marketing e propaganda para prestação de serviços técnicos especializados em
publicidade e tecnologia para o portal de transparência oficial do Poder Legislativo do município de Brumado/BA. Valor
Global: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Validade: 09 (nove) meses. Data Assinatura: 19/04/2022. Fundamento Legal:
Licitação 10.2022 Pregão Presencial.

EXTRATO DO CONTRATO N°. 036/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: TRANSVILLI - TRANSPORTE
& TURISMO LTDA. CNPJ: 07.708.618/0001-50. Endereço: Rua João José Silva, 110 A - Vila Presidente Vargas, Brumado/Bahia.
Objeto: Atender despesas com contratação de um micro-ônibus com o objetivo de transportar vereadores e servidores públicos
da Câmara Municipal de Brumado, para o evento XXI Marcha dos Legislativos Municipais que será realizado em Brasília/DF
entre os dias 26 a 29 de abril de 2022. Valor Global: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Validade: 15 (quinze) dias. Data
Assinatura: 14/04/2022. Fundamento Legal: Dispensa Licitatória Prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 009/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa
para fornecimento de 03 (três) veículos automotivos zero quilômetro (01 Caminhonete e 02 automóveis) para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-
e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário
Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até
12/05/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 12/05/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Leis Federais nº 8.666/93, e
nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 010/2022 do tipo menor preço
por Item, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para prestação de
serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações
e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 18/05/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/05/
2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 - UASG: 983539 - OBJETO: Contratação de empresa
visando à condução da 1ª etapa construção de equipamentos e infraestruturas de apoio à comercialização da produção,
conforme convênio n° 2.442.00/2021, celebrado entre a CODEVASF e o município de Ibiassucê - Bahia. Entrega das
Propostas: a partir de 09/05/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/05/2022 às
08h30min 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, 06/05/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022  - O
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de
acordo o disposto na Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, torna público
que realizará no dia 19/04/2022, às 09h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com
endereço na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na
modalidade Pregão Eletrônico nº 008-05/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Aquisição de Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades do Programa de Incentivo à Educação de Jovens e Adultos - MPEJA, da Secretaria
Municipal de Educação, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Acompanhe
as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.br
selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. "937358". O edital e outros anexos estão
disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ID BANCO DO BRASIL
Nº: 935039 /2022 - Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme edital e
anexos. Data: 18/05/2022. Horário: 08:30 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou
Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no Centro Administrativo de
Jacaraci, Av. Mozart David nº 01, Centenário - 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,
05 de Maio de 2022. João Paulo da Silva Souza – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
Preços destinado a eventual e futura aquisição de uniformes, conforme especificações, quantidades e condições do edital e
anexos. Data: 19/05/2022. Horário: 08h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital
e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no CAJ – Centro Administrativo de
Jacaraci, Av. Mozart David nº 01, Bairro Centenário- Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta
das 07:00 às 13:00 h, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 06 de Maio de 2022. João Paulo da Silva
Souza– Pregoeiro.
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