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BAHIA: GOVERNADOR RUI COSTA DIZ QUE PL
DO ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS É 'IGUAL
A TRATAR COVID COM CLOROQUINA'
A DECLARAÇÃO FOI DADA AO PROGRAMA ISSO É BAHIA. RUI AINDA
ACUSOU BOLSONARO E ARTHUR LIRA DE FAZEREM "JOGO DE CENA"
EM ANO ELEITORAL. (FOTO: LUIZ TITO | AG. A TARDE)
Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio
A TARDE FM (103.9), nesta segunda-feira (20), o
governador Rui Costa (PT) voltou a atacar o projeto
de lei que limita a aplicação de alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica,
comunicações e transporte coletivo. Rui afirmou que
o projeto é ineficiente e disse que ele é "igual a
tratar Covid com cloroquina", em alusão à postura
do governo federal durante a pandemia.
"O projeto é ruim porque ele é ineficaz e
ineficiente. Ele parece com o que foi feito durante a
pandemia, ou seja, é igual a tratar Covid com
cloroquina. Com a mesma inteligência que o governo
federal quis tratar a Covid ele está querendo tratar o
preço dos combustíveis no Brasil. O governo é quem
controla a Petrobras, é quem indica a grande maioria
dos conselheiros da Petrobras, que aprovam ou não
o aumento e esse mesmo governo é quem fica
fazendo jogo de cena para enrolar a população",
afirmou.
Rui Costa também criticou o novo aumento dado
pela Petrobras no último final de semana sobre os
preços dos combustíveis e as reações do presidente
da República, Jair Bolsonaro (PL), e da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), classificando-as como
"jogo de cena" em ano eleitoral.
"Como é que aprova o aumento desse último
final de semana? Deu 14% de aumento no diesel.
Quem aprovou esse aumento? Os conselheiros da
Petrobras. Quem indicou os conselheiros da
Petrobras? O presidente da República. É jogo de cena
para enganar os eleitores em ano eleitoral",
questionou Rui, que também criticou a postura
presidente da Câmara dos Deputados: "E agora o
presidente da Câmara, o líder do Centrão, vem falar
em CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito]. Esse
país virou uma piada. O presidente quer fazer uma
CPI contra a diretoria da Petrobras e os conselheiros
que eles indicaram e podem trocar hoje se quiserem.
É muita demagogia, achando que o povo não tem
capacidade de raciocino. Os governadores são contra
porque é uma medida ineficiente e não precisou
mais que um final de semana, já que houve esse
aumento. O que haverá é uma transferência de renda

ainda maior dos mais pobres para os mais ricos, o
chamado Robin Hood ao contrário. Tira dinheiro da
educação, da saúde, da educação pública, para dar

àqueles que são muito ricos, donos das importadoras
e redes de distribuição de combustível. É a lógica
perversa praticada no Brasil", finalizou.
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PREFEITURA DE CAETITÉ APOIA CRIAÇÃO DE
COOPERATIVA NO DISTRITO DE CALDEIRAS
A COOPECAL, IDEALIZADA POR FELIPE KAUAN, TEM POR OBJETIVO
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOECONÔMICAS E A GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA NO DISTRITO. (FOTO: DIVULGAÇÃO / PREF. CAETITÉ)

A Prefeitura de Caetité recebeu, na manhã da
última sexta-feira (17), em sua sede, o jovem
empreendedor do distrito de Caldeiras, Filipe Kauan,
que apresentou o projeto de criação da cooperativa
COOPECAL, que tem por objetivo desenvolver
atividades socioeconômicas e a geração de emprego
e renda no distrito.
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Participaram da reunião o prefeito Valtécio Aguiar
(PDT), o secretário de Relações Institucionais,
Leonardo Américo, a superintendente de Programas
Artísticos, Thainar Araújo, e a coordenadora do
Programa Profissionalizar, Jackeline Lêdo. A Prefeitura
anunciou que vai dar apoio na formalização,
implantação e estruturação da COOPECAL através

de consultorias pelo Espaço Colaborar e pelo
Programa Profissionalizar.
O Programa Profissionalizar vem disponibilizando
cursos em diversas áreas de atuação para a inserção
de profissionais capacitados no mercado de trabalho.
Nos últimos meses foram formados aproximadamente
760 profissionais através do Programa
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PREFEITURA DE MORTUGABA ENTREGOU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL
O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA A
PAVIMENTAÇÃO DAS DEMAIS RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL ESTÁ EM
FASE DE LICITAÇÃO. (FOTOS: INSTAGRAM / @PREFEITURAMORTUGABA)

No último dia 08, quartafeira, o prefeito Heráclito Matos
esteve presente na entrega da
pavimentação de três ruas do
Bairro Industrial. A obra foi
realizada com recursos próprios
da Prefeitura de Mortugaba e
custou aproximadamente R$
200 mil. No dia seguinte,
quinta-feira, 09, as obras de
pavimentação do Bairro Santo
Antônio, também realizadas
com recursos municipais,
tiveram início.
Em relação as demais ruas
do Bairro Industrial, a Prefeitura
de Mortugaba informou que o
convênio firmado junto ao
Governo do Estado, via Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Bahia (CONDER), na
ordem de R$ 1.066.000, está
em fase de licitação.
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MP RECOMENDA COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL
INFANTIL NA ROMARIA DE BOM JESUS DA LAPA
AS RECOMENDAÇÕES FORAM ENVIADAS A DIVERSAS AUTORIDADES
MUNICIPAIS E PROPRIETÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM
O Ministério Público estadual (MPBA), por meio do promotor de Justiça
Paulo Victor Zavarize, recomendou a
elaboração e execução de um plano
especial para o combate da exploração
sexual, do trabalho infantil e da
situação de rua de crianças e adolescentes durante o período da Romaria
de Bom Jesus da Lapa.
Dirigidas aos Conselhos Tutelar e
Municipal de Direitos das Crianças e
Adolescentes (CMDCA), às Secretaria
Municipais de Assistência Social e de
Tributos de Bom Jesus da Lapa e aos
proprietários, gerentes e responsáveis
por hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos semelhantes, as recomendações, expedidas no dia 13 de junho,
orientam ainda que crianças e adolescentes, desacompanhadas de pais ou
responsáveis, sejam impedidas de se
hospedar na cidade.
Segundo as recomendações, o
plano elaborado deve prever a
intensificação da fiscalização dos
estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços, visando coibir a
utilização de mão de obra de crianças
e adolescentes, durante o período que
antecede a romaria, nos dias dos
festejos, bem como nos seguintes a ela.
O MP recomendou que os ambulantes
só sejam inscritos para trabalhar no
evento religioso, caso assinem compromisso de não usar mão de obra infantil
ou adolescente. Nas recomendações,
o promotor de Justiça Paulo Victor

Zavarize levou em consideração "o
grande fluxo de crianças e adolescentes

que se hospedam na cidade no período
da romaria", bem como daquelas "em

situação de rua, sob exploração sexual
ou exercendo trabalho infantil".

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O AMOR E O DESEJO
Nós somos pessoas que amam, que precisam
confiar no amor, ir fundo no amor... E há sempre
no amor a tensão com o desejo. Não há amor
sem desejo. Um psicólogo chamado Peter
Schellenbaum descreveu a estreita união entre as
duas emoções, amor e desejo. Ele acha que nós
localizamos o amor e o desejo na mesma parte
do corpo, isto é, no meio do peito, à altura do
coração, onde pressionamos as mãos para dizer
que sofremos de amor e de desejo ardente. É
exatamente a tensão do desejo que torna o amor
valioso e o preenche com uma profundidade
impenetrável. A felicidade máxima e o sofrimento
indizível do desejo estão estreitamente vinculados.
O amor sempre aponta para algo além dele. Nele

nós buscamos um amor absoluto, incondicional,
ou seja, um amor divino.
Entrar em contato com o nosso desejo não
significa fugir da realidade de nossa vida. Ao
contrário, quando sentimos que há em nós um desejo
de Deus, um desejo de algo além deste mundo, de
um lugar que supere este mundo, então podemos
reconciliar-nos com a realidade muitas vezes tão banal
de nossa vida. Então, nós não ficamos desiludidos,
quando a pessoa amada não consegue satisfazer
nosso profundo desejo de amor absoluto. Então não
sobrecarregamos o parceiro ou a parceira com
expectativas que nenhuma pessoa, na verdade,
consegue satisfazer. A pessoa ama e acha que o
outro pode preencher todo este desejo de amor,

mas ninguém consegue fazer isso.
Vejo casos em que pessoas esperam, por exemplo,
do seu amado que as cure, as salve, liberte, para dar
à sua vida um sentido definitivo. Mas isso são
expectativas irrealizáveis dos seres humanos. Isso não
é possível. O desejo ardente relativiza nossas
expectativas quanto às pessoas, para nos tornarmos
capazes de conviver humanamente, para que
deixemos a outra pessoa ser como ela é, em vez de
compará-la sempre com Deus, do qual nunca chega
aos pés. Por isso, caro leitor, existe sempre essa tensão
entre desejo e amor. E o desejo, de certa forma, nos
empurra para além daquilo que nós amamos. Isso
abre o caminho para Deus, como fonte última do
amor e da paz.
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CÂMARA DE BRUMADO: VEREADORES
APROVAM CRIAÇÃO DE CARGO DE ASSESSOR
DE TRADUÇÃO E INTÉRPRETE DE LIBRAS
NA SESSÃO, TAMBÉM FORAM APROVADAS 33 INDICAÇÕES
REALIZADAS PELOS VEREADORES, QUE SERÃO ENCAMINHADAS AO
PODER EXECUTIVO. (FOTO: DIVULGAÇÃO / CM BRUMADO)

Foi realizada nessa segunda-feira (13), a 19ª
sessão ordinária da Câmara Municipal de Brumado,
presidida pela vereadora Verimar do Sindicato, e que
contou com a presença dos seguintes vereadores:
Lia Teixeira, Harley Lopes, Renato Santos, Vanderlei
Bastos Miranda (Boca), Reinaldo de Almeida Brito
(Rey de Domingão), Luiz Carlos Caires da Silva (Palito),
Amarildo Bomfim, Beto Bonelly, César Bar, Wanderley

Amorim da Silva (Wanderley Nem), Tiago Amorim e
Rubens Araújo. A ausência do vereador João
Vasconcelos foi justificada.
Na sessão, foram aprovados o Projeto de
Resolução nº 006/2022 e o Projeto de lei nº 028/
2022, ambos de autoria de todos os vereadores,
que cria o cargo de comissão para assessor(a) de
tradução e intérprete de libras na estrutura do Poder

Legislativo de Brumado e estabelece o valor de sua
remuneração. Por fim, também foram aprovadas 33
indicações realizadas pelos vereadores, que serão
encaminhadas ao Poder Executivo.
A sessão completa pode ser assistida no canal do
YouTube da Câmara de Brumado. A próxima sessão
será realizada na segunda-feira, 20 de junho de 2022,
em seu horário regimentar, a partir das 18h30.
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CONDEÚBA: ESCOLA PROMOVE PROJETO
LEITURA PRAZEROSA, ESCRITA FABULOSA
A APRESENTAÇÃO DO PROJETO CONTOU COM UM MOMENTO DE
LEITURA LIVRE NA ÁREA EXTERNA, QUE SEGUIU OS PROTOCOLOS DE
PREVENÇÃO À COVID-19. (FOTO: INSTAGRAM / @PREFCONDEUBA)
A equipe da Escola Municipal
Eleutério Tavares apresentou, nessa
última sexta-feira (03), o Projeto
Pedagógico 'Leitura Prazerosa, Escrita
Fabulosa!' para todo o seu alunado
e comunidade escolar de Condeúba, município do sudoeste
baiano. Segundo a Prefeitura de
Condeúba, "O Projeto almeja
incentivar os educandos sobre a
necessidade de desenvolver-se na
leitura e na escrita, bem como leválos o conhecimento útil e prático da
real importância da criação do
hábito de ler e de escrever". Além
do trabalho em sala de aula, a
apresentação do projeto contou
ainda com um momento de leitura
livre na área externa, que seguiu os
protocolos sanitários de prevenção
ao contágio da Covid-19.

BRUMADO: RECONHECIDA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A PORTARIA TAMBÉM RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR
DESASTRES NATURAIS EM MAIS 8 MUNICÍPIOS. (FOTO: ARQUIVO)
O Governo Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a
situação de emergência em Brumado, no sudoeste da
Bahia, em razão da estiagem, nessa terça-feira (14).
A Portaria, publicada no Diário Oficial da União,
também reconhece situação de emergência por desastres
naturais em mais 8 municípios, são eles: Careiro (AM),
Japurá (AM), Alegrete (RS) e Rio do Sul (SC) em razão
de inundações; Lagoa do Carro (PE) e Salvaterra (PA)
em razão de chuvas intensas; Araçoiaba (PE) em razão
de alagamentos; e Mombaça (CE) devido à estiagem.
Após a concessão do status de situação de
emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios
atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos
do MDR para atendimento à população afetada. As
ações envolvem restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de equipamentos de
infraestrutura danificados. A solicitação deve ser feita
por meio do Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres (S2iD). Com base nas informações
enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional
avalia as metas e os valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada portaria no DOU com a
especificação do montante a ser liberado.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFG É O NOVO
APOIADOR DO FLAMENGO DE GUANAMBI
O TIME DE FUTEBOL PASSA POR UMA REESTRUTURAÇÃO E RETORNA
ÀS COMPETIÇÕES PROFISSIONAIS NESTE ANO. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

O Centro Universitário UniFG é o novo parceiro
do time do Flamengo de Guanambi para a temporada
2022. O objetivo da Instituição é apoiar a única
equipe de futebol profissional da cidade dentro e
fora de campo. Com a parceria, serviços oferecidos
pelo Centro Integrado de Saúde e Serviços (CISS) e
Laboratórios da UniFG estarão disponíveis para os
atletas, por meio de projetos multidisciplinares
desenvolvido nas disciplinas e Unidades Curriculares
dos cursos, principalmente os da área da saúde.
Nesse sentido, professores e estudantes em projetos
integrados e de extensão, práticas e estágios
auxiliarão na saúde, desenvolvimento físico e mental
dos atletas.
Atualmente, o Flamengo de Guanambi está
disputando a segunda divisão do Campeonato

Baiano 2022. A estreia do time na competição
aconteceu no dia 22 de maio, em casa, no Estádio
2 de Julho, em partida contra o Grapiúna, de Itabuna.
O Clube Esportivo Flamengo de Guanambi ou
Beija-Flor do Sertão, como é chamado carinhosamente
pela torcida, foi fundado em 15 de setembro de
2009. Em 2013, participou pela primeira vez de uma
competição oficial, o Campeonato Baiano série B,
chegando à semifinal da disputa. Dois anos depois,
em 2015, o time conquistou o seu primeiro título
profissional, ao vencer o Campeonato Baiano série
B. A conquista ainda deu ao clube a tão sonhada
vaga na série A do Baianão.
O ano de 2022 marca a reestruturação em todos
os âmbitos e retorno da equipe às competições
profissionais. O time celebra, ainda, a volta do técnico

Edson Mazolla, comandante do clube na campanha
vitoriosa de 2015 e na série A do Campeonato
Baiano 2016, quando a equipe chegou às quartas
de final.
O diretor do Centro Universitário UniFG, Igor
Leon, comemorou a parceria com o clube e ressaltou
a importância do apoio ao esporte local e à
reestruturação do Beija-Flor do Sertão. "Sempre
buscamos valorizar e incentivar o esporte dentro da
nossa Instituição, então nada mais legítimo do que
apoiar um time de futebol que nasceu em Guanambi
e que enfrenta muitos desafios para atuar
profissionalmente no interior. Estamos juntos nessa
torcida pelo Flamengo de Guanambi dentro de campo
e por tudo mais que representa para seus atletas,
torcedores e comunidade", declarou.
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BRUMADO: CRAS PROMOVE ENCONTRO
ENTRE IDOSOS E ADOLESCENTES
O ENCONTRO NOSSO POVO, NOSSA CULTURA OCORREU NO CRAS
YOLANDA PIRES, LOCALIZADO NA VILA PRESIDENTE VARGAS
Nesta semana, foi realizado no
Centro de Referência em Assistência
Social (CRAS) Yolanda Pires,
localizado na Vila Presidente
Vargas, o Encontro Intergeracional Nosso Povo, Nossa Cultura.
Participaram da atividade idosos
beneficiados pelo Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) e adolescentes
membros do Núcleo de Cidadania
de Adolescentes (NUCA), que se
socializaram e partilharam vivências
culturais. O encontro também contou
com músicas, danças e brincadeiras
características das festas juninas.
GAUDÊNCIO TORQUATO

A CONTA NÃO FECHA
Cerca de 25% dos eleitores não gostariam que
Lula ou Bolsonaro fossem vitoriosos no pleito de 2
de outubro. Enquanto algumas pesquisas mostram
essa posição, outras chegam a apontar rejeição de
43% para Lula e 59% para Bolsonaro. Esses dados,
por si só, sinalizam a viabilidade de um nome da
terceira via. Mas não é isso que se enxerga nos índices
de Ciro Gomes (PDT-CE), entre 6% e 9%, o deputado
André Janones (Avante-MG), a senadora Simone
Tebet (MDB-MS), ambos entre 1% e 3%, e os restantes
pré-candidatos.
A conta também não fecha na área do marketing
político. Lula alfineta Bolsonaro, ao dizer que uma
"canetada" basta para enquadrar a Petrobras e,
consequentemente, ordenar a baixa nos preços dos
combustíveis. Sugere que "falta coragem" ao presidente.
Ora, significa que ambos se igualam na defesa
intervencionista, o uso da caneta para definir a política
de preço da estatal. Populismo.
E mais: os dois principais protagonistas falam
coisas que só agradam a suas bases tradicionais.
Bolsonaro entra na seara pessoal do petista,
chamando-o de "nove dedos", referência a perda de
um dedo do ex-metalúrgico nos tempos em que
trabalhava no chão de fábrica no ABC paulista.
Não satisfeito com o ataque pessoal ao adversário,
atira nas urnas eletrônicas, sugerindo fraude nas
eleições, e fustiga o STF, avisando que não cumprirá
decisões da Corte, ao atacar a decisão sobre o marco
temporal na demarcação de terras indígenas. "Uma
nova interpretação querem dar a um artigo da
Constituição. E quem quer dar? O ministro Fachin,

marxista leninista. Advogado do MST. O que eu faço
se aprovar? Entrego a chave para os ministros do
Supremo ou digo: não vou cumprir".
Lula faz defesa da regulamentação da mídia,
entrando em outros terrenos temáticos que assustam
parcelas da sociedade, como a revogação (isso
mesmo, não apenas revisão) da reforma trabalhista
e quebra do teto de gastos. Trata-se do renascimento
de velhos programas da era lulista no centro do
poder. Dinheiro para expandir o acesso das massas
ao crédito e restabelecer as contribuições sindicais.
As falas de ambos tendem a segurar ou a baixar
sua aprovação junto ao eleitorado, o que pressupõe
que fazem ouvidos de macaquinho (não ouvem, não
veem, não sentem) aos conselheiros de marketing.
Ou será que estes não usam pesquisas qualitativas
para orientar os seus candidatos? Ou temem receber
respostas malcriadas dos interlocutores?
O fato é que os profissionais do marketing
político não estão dando um recado eficaz nesses
tempos de polarização acirrada e discursos virulentos.
Dizem que estariam defasados ante a emergência de
novos polos de difusão de ideias, como as redes
sociais, onde o filho do presidente, o vereador Carlos
Bolsonaro mostra ser um expert.
Já os pesquisadores deveriam chegar a um bom
termo sobre metodologias usadas, a par de uma boa
explicação sobre o significado dos índices elevados
de rejeição, que abrem grande interrogação na
sociedade.
Sobre ataques pessoais, pinço o celebre caso de
Aluízio Alves, no Rio Grande do Norte, que no início

dos anos 60, fez uma das mais retumbantes
campanhas de marketing político do país, sendo
considerado um dos precursores da atividade.
Aluízio, candidato a governador, era acusado
pelo adversário de correr o Estado dia e noite
liderando multidões pelas estradas, montado num
jumento, apropriando-se do termo "cigano" a ele
atribuído. Lia as mãos das crianças, "profetizando"
sobre seu futuro. Enfeitiçou as massas. Os comícios
pegavam fogo. Dinarte Mariz, o governador, patrono
da candidatura de Djalma Marinho, menosprezava:
"Quem vai a esses comícios é uma gentinha." Aluízio
adotou o termo: "Minha querida gentinha." Ganhou
a eleição.
Sobre populismo, lembro Maquiavel, que relata a
história de um rico romano que deu comida aos pobres
durante uma epidemia de fome. Por esse ato, foi
executado pelos concidadãos, sob o argumento que
pretendia fazer seguidores para se tornar um tirano.
Quanto ao discurso, se o candidato não apresentar
bom ideário, será mais eficaz usar a técnica do
gaguinho. Conto a história: certa vez, o governador de
Pernambuco, Moura Cavalcanti, teve de escolher com
urgência um nome para substituir seu candidato a
prefeito, que falecera. Correu para a cidade e passou a
perguntar: "Quem é mais popular na cidade?"
Respondiam: "O gaguinho". Escolheu o sujeito. No
palanque, gritou: "Prefeito não precisa falar. Precisa agir."
A multidão, comovida, aplaudia o gaguinho, que
apenas gesticulava com o V da vitória. Sem dizer um
A, ganhou. É o preço de uma democracia
improvisada.
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GOVERNO FEDERAL: MINISTÉRIO RECONHECE
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM IBOTIRAMA
O RECONHECIMENTO SE DÁ DEVIDO AO PERÍODO DE ESTIAGEM QUE O
MUNICÍPIO ATRAVESSA. A PORTARIA DO MDR FOI PUBLICADA NO DIA 15
O Governo Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a
situação de emergência nos municípios baianos de
Ibotirama e Butirama em razão da estiagem.
A portaria do MDR, publicada no Diário Oficial
da União (DPU) de quarta-feira (15), também
reconhece a situação de emergência em mais 9
municípios, são eles: Milhã (CE) e Lacerdópolis (SC)
em razão da estiagem; Parambu (CE) devido à seca;
Glória do Goitá (PE) e Primavera (PE) São Ludgero
(SC) pelas chuvas intensas; Maués (AM) e Quaraí
(RS) devido às inundações; e Agrolândia (SC) em
razão das enxurradas.
Após a concessão do status de situação de
emergência pela Defesa Civil Nacional, os
municípios atingidos por desastres estão aptos a
solicitar recursos do MDR para atendimento à
população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução
de equipamentos de infraestrutura danificados.
A solicitação deve ser feita por meio do Sistema
Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).
Com base nas informações enviadas, a equipe
técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas
e os valores solicitados. Com a aprovação, é
publicada portaria no DOU com a especificação
do montante a ser liberado.

GUAJERU COMEMOROU SEMANA DO MEIO
AMBIENTE COM AÇÕES EM ESCOLAS
ATIVIDADES FORAM REALIZADAS ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, IFBA E COOPERATIVA RECICLA VALE DO RIO GAVIÃO
A Prefeitura de Guajeru, através da Secretaria
Municipal de Educação e em parceria com o Instituto
Federal da Bahia (IFBA) e a Cooperativa Recicla Vale
do Rio Gavião realizou, nos dias 09 e 10 de junho,
ações voltadas às políticas de proteção ao meio
ambiente e a prática de construção do desenvolvimento sustentável.
Renan Xavier, diretor do Departamento de Meio
Ambiente da Secretaria de Educação, coordenou as
atividades distribuídas em cinco importantes oficinas
temáticas, são elas: o artesanato, eficiência energética
atrelada ao cotidiano, consumo, pegada ecológica e
pegada hídrica.
Todas as oficinas, passaram pelas unidades
escolares, onde se conheceu os resíduos sólidos e
seus impactos ambientais e a importância da vegetação
para o solo. As atividades foram monitoradas pelos
alunos dos cursos de engenharia ambiental e
engenharia elétrica do IFBA.
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GUANAMBI: SÃO JOÃO DO GURUTUBA
CHEGOU AO FIM COM RECORDE DE PÚBLICO
SEGUNDO A PREFEITURA, A EDIÇÃO DESTE ANO TEVE RECORDE DE PÚBLICO,
COM MAIS DE 50 MIL PESSOAS QUE LOTARAM A PRAÇA DO FEIJÃO
O São João do Gurutuba, em Guanambi,
terminou nesse último domingo (19) com shows
de Calcinha Preta, Banda Xamego, João Bosco e
Vinícius, Danilo Fernandes e Os Filhos do Sertão.
Segundo a Prefeitura de Guanambi, através da
Secretaria Municipal de Cultura, a edição deste ano
teve recorde de público, com mais de 50 mil pessoas
que lotaram a Praça do Feijão.
Ainda conforme a pasta, não foram registradas
ocorrências graves dentro do circuito devido a "uma
grande estrutura de segurança, com dezenas câmeras
de segurança, drones e enorme efetivo, formado pela
Polícia Militar da Bahia (PM-BA), pela Superintendência
Municipal de Trânsito (SMTrans), pelo Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar (SCBM)
de Guanambi". A pasta contou com apoio da
secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e de emenda
parlamentar do deputado federal Arthur Maia (UB)
no valor de R$ 1 milhão.
"Me sinto feliz, ao receber o balanço da festa e
saber que foi um sucesso em todos os sentidos e a
população se divertiu com alegria, segurança e muita
paz todos estes dias", comemorou o prefeito Nilo
Coelho (UB).
S ÃO JO
ÃO DE MUT
ANS - O distrito de
JOÃ
MUTANS

Mutans terá no próximo final de semana, sábado
(25) e domingo (26), o tradicional São João de

Mutans, que contará com atrações locais e regionais,
fechando os festejos juninos no município Guanambi.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - SRP - ID Nº 944107 - 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 1.650/
2021 e 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 Eletrônico nº 025/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura
e eventual contratação de empresas (as) objetivando a prestação de serviços prestação de serviços de hospedagem, incluso
refeições (tipo Casa de Apoio) e serviços de translado (transporte para realização de consultas, exames, procedimentos
médicos, etc), para os pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na cidade de Salvador/BA, em atendimento às
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, que será realizado no dia 30 de junho 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
Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 10 de junho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 - O Pregoeiro de Ibicoara realizará o Pregão Presencial
nº 016/2022 - objeto - aquisição de materiais e contratação de serviços para recuperação da estrutura de estufa para
atender ao Programa de Desenvolvimento de Produção de Mudas de hortaliças, frutíferas e café de qualidade, para
atendimento às diversas comunidades de agricultores familiares do Município de Ibicoara - Conforme Convênio nº
497/2022 CAR. Abertura no dia 28 de junho de 2022 às 15:00. Edital e infdas 08:00 às 12:00, pelotel: (77) 3413-2199
ou pelo email: licitacaoibicoara2124@gmail.com.Ibicoara-Bahia, 10 de junho de 2022. Renan Pires Silva - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 - 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 016/2022,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria com a
alimentação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS, com disponibilização de
sistema pela contratada, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 30 de junho
de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura, estabelecida à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000.
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, 13 de junho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que, a Concorrência
Pública nº 001/2022, realizado no dia 17 de junho de 2022, na sede desta Prefeitura, cujo o objeto era a contratação de empresa
especializada para execução de obra e serviços de engenharia para requalificação e cobertura do Mercado Municipal, no
município de Caculé/BA, objeto do Convênio CONDER Nº 353/2022, de acordo com os descritos nos anexos que integram este
Edital, restouse DESERTA em razão de não acudirem interessados à licitação. Caculé/BA, 17 de junho de 2022. Breno Calasans
Costa Ribeiro - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Caraíbas divulga, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 Menor
preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar Serviços na PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM
PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL Localidades: Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 08 e Rua 09,
Povoado da Jiboia, Município de Caraíbas - BA. Abertura 29/06/2022, às 09:30h no Centro Educacional Professor Emanuel
Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boas Vista, Município de Caraíbas - BA tel: (77)3443-1010, e-mail:
licitacaraibas17@gmail.com, https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos Da Silva - Presidente da CPL,
Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 - SRP - UASG:983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar, para atender a necessidade da frota de veículos a serviços
deste Município. Entrega das Propostas: a partir de 21/06/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/07/2022 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, 20/06/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO REVOGAÇÃO DE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
074/2022 - O Município de Ibicoara, Estado da Bahia, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO de todos os termos
do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022, por conveniência e oportunidade, tendo em vista o princípio da autotutela
administrativa e ainda com fundamento no Artigo 49 da Lei 8.666/93 cujo objeto é a "Realização de Registro de Preços
objetivando a contratação de pessoa jurídica visando a execução de obras/serviços mediante a locação de maquinas
pesadas e equipamentos por hora, para atender à demanda das Secretarias", para correção do termo de referência e
valor médio de referência.
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 - O Município de Ibicoara torna público o CREDENCIAMENTO dos
interessados em prestar serviços médicos de avaliação pericial de atestados médicos e para atendimento na USF
Pedro Mandu Sobrinho, localidade de Capão da Volta. Inf. na Prefeitura, das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199.
A documentação deverá ser entregue na Sede da Prefeitura, a partir do dia da publicação das 9:00 h às 12:00h e a
primeira sessão de abertura está marcada para o dia 04/07/2022 as 09:30 h. Ibicoara - Bahia, 14 de junho de 2022.
Renan Pires Silva - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO DIRETA - O Município
de Jacaraci/BA, torna público aos interessados, que nos termos do art. 75, I, § 3º da Lei nº 14.133/2021, estará
recebendo de adicionais interessados do ramo pertinente ao objeto da contratação, por e-mail ou protocolo presencial
em sua sede, entre os dias 17/06/2022 ao dia 21/06/2022, proposta de preços, para dispensa de licitação, pelo menor
preço ofertado, para contratação de empresa para o fornecimento de peças destinadas a manutenção do Trator Esteira
New Holland 7D. A documentação inerente a habilitação jurídica, regularidades fiscais e trabalhistas, deverá ser
apresentada após aceitação da proposta de preços. O Termo de Referência encontra-se disponível no Diário Oficial
do Munícipio. O e-mail de contato para fins de recebimento das propostas é o: licitacao@jacaraci.ba.gov.br, número
de telefone para contato: (77) 3466-2151. A contratação será regida pela Lei nº 14.133/2021. Jacaraci/BA, 15 de junho
de 2022. JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005-06/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2022 - 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 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, comunica aos interessados que será realizada, no dia
28/06/2022, às 09h, no Centro Educacional Rui Barbosa - CERB, localizado na Rua Padre Ladislau Klener, 180, Centro,
Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: Implantação de uma unidade classificadora de ovos, na Fazenda Lagoa das Cacimbas, no Município de Malhada
de Pedras, de acordo com o Convênio n° 451/2022, firmado entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional - CAR, e conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. No mesmo momento, será realizado o
recebimento das propostas e documentos de habilitação. Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontrase disponível no Diário Oficial do Município: http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br/. Malhada de Pedras, 10 de junho
de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva Prefeito.
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