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ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE AFETA 37 MIL PACIENTES

Um total de 37 mil pacientes
atendidos pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) para fornecimento de medica-
mentos de alto custo estão sendo
afetados pelo não fornecimento desses
medicamentos pelo Governo Federal,
sendo 20 mil medicamentos com
estoque zero e 17 mil com medica-
mentos em risco de falta. A irregula-
ridade na entrega desses medica-
mentos vem ocorrendo desde 2019,
acarretando na interrupção dos
tratamentos, diz Luiz Henrique d'Utra,
superintendente de Assistência
Farmacêutica, Ciência e Tecnologia
(Saftec) da Secretaria da Saúde do
Estado (Sesab).

 Atualmente existem 28 medica-
mentos com estoque zerado e 45 com
risco de falta. São medicamentos para
doenças como Alzheimer, glaucoma,
HIV/Aids, doença de Parkinson e
anemia falciforme, entre outros, cuja
compra é centralizada no Governo
Federal, que consegue fazer a aquisição
por preços mais acessíveis. De acordo
com o superintendente da Saftec
existem medicamentos cuja compra
cabe aos municípios, outros ao estado
e outros ainda ao Governo Federal.
No caso dos medicamentos de alto
custo, de responsabilidade do Governo
Federal, e que estão em falta ou risco
de falta, alguns importados, o estado
não teria recursos para a aquisição, e
alguns nem são encontrados para
compra na Bahia. "A frequente irregula-
ridade no abastecimento dos estoques
de diversos medicamentos vem sendo
notificada de modo reiterado pela
Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)
ao Ministério da Saúde, ao Ministério
Público Federal (MPF) e ao Conselho
Nacional de Secretários de Saúde
(Conass), reforçando que alguns destes
medicamentos são importados e outros
não estão disponíveis para venda direta
ao público", afirma Luiz Henrique
d'Utra.

Medicamentos com estoqueMedicamentos com estoqueMedicamentos com estoqueMedicamentos com estoqueMedicamentos com estoque
zerado: zerado: zerado: zerado: zerado: Alfaelosulfase 1mg/mL
(Frasco Ampola) Mucopolissacaridose
do tipo IV A Deferasirox 125 mg
(Comprimido) Doença do metabolismo
do ferro Etanercepte 50 mg referência
(Diversos) Artrite reumatóide /
Espondilite / Psoríase Levetiracetam
250 mg (Comprimido) Epilepsia
Levetiracetam 750 mg (Comprimido)
Epilepsia Olanzapina 10 mg (Com-
primido) Esquizofrenia Olanzapina 5
mg (Comprimido) Esquizofrenia

Pramipexol 0,25 mg (Comprimido)
Parkinson Quetiapina 100 mg (Com-
primido) Esquizofrenia Quetiapina 200
mg (Comprimido) Esquizofrenia
Quetiapina 25 mg (Comprimido)
Esquizofrenia Rituximabe 500 mg
(Frasco Ampola) - Artrite Artrite
Reumatóide Sildenafila 25 mg (Com-
primido) Esclerose sistêmica progressiva
Somatropina 12 UI (Frasco Ampola)
Hipopituitarismo Tafamidis 20 mg
(Cápsula) Amiloidose heredofamiliar
neuropática Toxina Botulínica 100 UI
(Frasco Ampola) Paraplegia ou paralisia
espástica / Outras distonias Toxina
Botulínica 500 UI (Frasco Ampola)
Paraplegia ou paralisia espástica /
Outras distonias Vedolizumabe 300
mg (Solução Injetável) Retocolite
Ulcerativa Sildenafila 50 mg (Com-
primido) Esclerose sistêmica progressiva
Clozapina 25 mg (Comprimido)
Esquizofrenia / Parkinson Infliximabe
10 mg/mL (Frasco Ampola) =>
Originador Artrite reumatóide /
Espondilite / Crohn Raltegravir-
Comprimido 100mg-Frasco c/ 60
comprimidos HIV/AIDS Atazanavir-
Cápsula 300mg-Frasco c/ 30 cápsulas
HIV/AIDS Lamivudina-Comprimido
150mg-Frasco c/ 60 comprimidos HIV/

AIDS Prednisona, 20MG, Comprimido
Hanseníase Pentoxifilina 400 MG
Comprimido Hanseníase Levofloxacino
500 MG Comprimido Tuberculose
Oseltamivir 45 MG Cápsula Influenza.

Medicamentos com irregula-Medicamentos com irregula-Medicamentos com irregula-Medicamentos com irregula-Medicamentos com irregula-
ridade, não entregues totalmenteridade, não entregues totalmenteridade, não entregues totalmenteridade, não entregues totalmenteridade, não entregues totalmente
e com risco de falta: e com risco de falta: e com risco de falta: e com risco de falta: e com risco de falta: Enoxaparina
40 mg/0,4mL (Seringa Preenchida)
Trombose venosa Micofenolato de
sódio 360 mg (Comprimido) Imu-
nossupressor para transplantado
Micofenolato de sódio 180 mg
(Comprimido) Imunossupressor para
transplantado Levetiracetam 100 mg/
mL (Frasco) Epilepsia Nilotinibe 200
mg Oncologia Teriflunomida 14 mg
(Comprimido) Esclerose múltipla
Everolimo 1 mg (Comprimido) Imunos-
supressor transplante Tobramicina 300
mg (Ampola) Fibrose cística Fumarato
de Dimetila 240 mg (Cápsula) Escle-
rose múltipla Lanreotida 90 mg
(Seringa Preenchida) Acromegalia
Alfaepoetina 10.000 UI (Frasco
Ampola) Doença renal Alfadornase
2,5 mg (Ampola) Fibrose cística
Fingolimode 0,5 mg (Cápsula) Esclerose
múltipla Pramipexol 1 mg (Comprimido)
Parkinson Rasagilina 1 mg (Com-
primido) Parkinson Everolimo 0,5 mg

(Comprimido) Imunossupressor trans-
plante Betainterferona 1a 44mcg
(Seringa Preenchida) Esclerose múltipla
Sildenafila 20 mg (Comprimido)
Hipertensão pulmonar Pramipexol
0,125 mg (Comprimido) Parkinson
Dasatinibe 100 mg Oncologia Secu-
quinumabe 150 mg/ml (Seringa
Preenchida) Psoríase / Espondilite
Betainterferona 1a 22 mcg (Seringa
Preenchida) Esclerose múltipla Enta-
capona 200 mg (Comprimido) Parkin-
son Donepezila 5 mg (Comprimido)
Alzheimer Cabergolina 0,5 mg
(Comprimido) Acromegalia / Hiper-
prolactinemia Rituximabe 500 mg
(Frasco Ampola) - Oncologia Onco-
logia Rituximabe 100 mg Oncologia
Fumarato de Dimetila 120 mg (Cáp-
sula) Esclerose múltipla Micofenolato
de mofetila 500 mg (Comprimido)
Imunossupressor para transplantado
Leflunomida 20 mg (Comprimido)
Artr i te reumatóide / Espondil i te
Adalimumabe 40 mg seringa (Seringa
Preenchida) Artr i te reumatóide /
Espondil i te / Crohn / Psoríase
Etanercepte 25 mg (Diversos) Artrite
reumatóide / Espondilite / Psoríase
Galsulfase 5mg/5mL (Frasco Ampola)
Mucopolissacaridose do tipo VI.
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BOTUPORÃ: GOVERNO DA BAHIA AUTORIZA
OBRAS EM EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Nesta quinta-feira (14), Em Botuporã, no sudoeste
baiano, o Estado da Bahia autorizou o início das
obras de modernização do Colégio Estadual do
Campo de Botuporã, que passará a oferecer refeitório,
campo de futebol society e vestiário, auditório e ainda
receberá a reforma da quadra poliesportiva com
instalação de cobertura e arquibancada. O
investimento será realizado por meio da Secretaria
da Educação (SEC/BA), no valor de R$ 2,1 milhões.
A cidade também vai ganhar uma nova unidade
escolar municipal com seis salas e quadra
poliesportiva. O governador Rui Costa (PT) esteve
presente no ato de assinatura da ordem de serviço.

O GOVERNADOR RUI COSTA (PT) ESTEVE PRESENTE NO ATO DE
ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, REALIZADA NESTA QUINTA-FEIRA (14)

Também foi entregue simbolicamente a Unidade
de Beneficiamento de Mel da comunidade de Baixão.
A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) vai iniciar a
licitação para a pavimentação dos acessos à BA-156,
em Botuporã. Serão recuperados 2,69km de rodovia,
beneficiando o tráfego e o escoamento da produção
industrial e agropecuária. O valor total do
investimento é de R$ 780 mil. Ainda foram
autorizadas a construção de uma praça no bairro
popular Irmã Dulce e a pavimentação em paralelepí-
pedo com drenagem superficial de ruas do bairro Pé
do Morro. As obras serão realizadas pela Secretaria
de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da

Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder).
Serão aplicados mais de R$ 1,2 milhão nestes
convênios. O Mercado Municipal vai passar por
ampliação em um projeto no valor de R$ 533 mil,
executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR). Já a Secretaria de Infraestrutura Hídrica (Sihs)
vai construir um Sistema de Abastecimento de Água
na localidade de Lagoa dos Cavalos, no valor de R$
560 mil. A obra será executada pela Companhia de
Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb).
Também foi autorizada a construção de uma nova
unidade da Polícia Militar no município, por meio
da Secretaria de Segurança Pública (SSP).
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RHI MAGNESITA CELEBRA BALANÇO POSITIVO
DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS EM BRUMADO

A RHI Magnesita divulgou os resultados de ações
socioambientais desenvolvidas em Brumado no
primeiro semestre de 2022. Dentre os principais
números destacam-se o plantio de 10 mil mudas de
árvores nativas em áreas de proteção, até junho, e a
previsão de outras 10 mil em julho pelo programa
Muda com Mudas; plantio de cerca de 9 mil mudas
a partir do Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD); doação de mais de 4 mil mudas
e de 3 mil unidades de papel-semente de flores da
região para instituições locais e comunidade; além
do engajamento de cerca de 2 mil colaboradores
nas atividades voltadas para a valorização do
desenvolvimento sustentável.

Muitas das ações estão lincadas à Semana
Mundial do Meio Ambiente, período marcado
também pela realização de palestras, trilhas ecológicas
e pela participação ativa da comunidade nas iniciativas
socioambientais da companhia. Ao todo, foram
realizados o plantio de 10 mil mudas em áreas de
proteção entre maio e junho; previsão de plantio de
outras 10 mil mudas em julho; Plano de Recuperação

AO LONGO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, EMPRESA DESENVOLVEU
DIVERSAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO

JUNTO A COLABORADORES E COMUNIDADE

de Áreas Degradadas com plantio de 9 mil mudas;
Doação de 4.054 mudas a instituições de Brumado,
tanto governamentais como da sociedade civil; 342
participantes de palestras comunitárias; Distribuição
de mudas a 1.878 colaboradores diretos e indiretos;
Envolvimento de 200 colaboradores em atividades
internas voltadas para proteção ambiental.

"A RHI Magnesita tem compromissos claros com
o desenvolvimento sustentável que são acompa-
nhados a partir de metas ambientais. Recuperar e
proteger áreas verdes e de nascentes, executar o
planejamento ambiental da nossa operação em
Brumado e ampliar a conscientização e o engaja-
mento da comunidade são propósitos que têm gerado
resultados animadores", explica o Coordenador
Ambiental da RHI Magnesita, Carlos Eduardo
Rodrigues.

Todas essas ações geram reflexos positivos para
Brumado e região, como no caso do plantio de árvores
em áreas de proteção, principalmente em topos de
morros e nascentes. A cobertura vegetal é fundamental
para se evitar erosões, carreamento de sedimentos para

cursos d'água e para a manutenção da recarga hídrica
do território. Além de ações diretas de plantio,
conservação e conscientização, a companhia persegue
objetivos como redução de 15% das emissões de CO2
e aumento de 10% do uso de materiais recicláveis nas
linhas de produção, bem como melhorias da eficiência
energética, fortalecimento da diversidade e aumento
da segurança, todas metas previstas para serem
alcançadas até 2025.

A RHI Magnesita é o fornecedor líder global de
produtos, sistemas e soluções refratárias de alta
qualidade que são essenciais para processos de alta
temperatura, superiores a 1.200°C, em uma ampla
variedade de indústrias, incluindo aço, cimento,
metais não ferrosos e vidro. Com uma cadeia de
valor verticalmente integrada, de matérias-primas a
produtos refratários e soluções totalmente baseadas
em desempenho, a RHI Magnesita atende clientes
em todo o mundo, com cerca de 12.000 funcio-
nários em 28 unidades de produção e mais de 70
escritórios de vendas. Para mais informações, visite:
www.rhimagnesita.com.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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Você costuma fazer silêncio? Você é uma pessoa
que consegue silenciar? O silêncio é, por assim dizer,
o caminho espiritual. No silêncio encontramos a nós
mesmos e a nossa realidade interior. Mas o silêncio é,
também, um caminho para nos livrarmos das ideias
que nos ocupam constantemente, preocupações, coisas
que desgastam... Ali não se trata de um silêncio exterior,
é um silêncio do coração. Mas o silêncio exterior pode
ser um auxílio para que o coração fique quieto, para
que as emoções se acalmem e não mais nos governem.
Colocar para fora as feridas é certamente um bom
meio de cura. Isso nos mostra muito claramente a

psicologia moderna. Mas existe também a terapia do
silêncio. No silêncio podem acalmar-se as comoções
interiores, pode assentar-se a poeira levantada, de modo
que o íntimo se aclare como o vinho turvo, que fica
mais claro depois de quieta sedimentação.

Diante de um tempo que corre muito e em constante
mudança, o ser humano precisa encontrar um ponto
firme para apoiar sua vida e seu futuro. Onde estará
este ponto firme? Provavelmente, o ser humano precisa
dar-se conta de que na quietude e nos tempos de
silêncio que aprende a fazer, pode entrar em contato
com sua interioridade, consigo mesmo e ali encontrar

a presença de Deus que habita nele. Deus mora em
nosso interior. Ocorre, que não é simplesmente natural
dar-se conta dessa realidade. Perceber Deus dentro de
nós será o ponto firme, o fundamento mais seguro
para o nosso tempo que anda muito depressa.

Acostume-se ao silêncio. Um pouco por dia. Pode
ser pouco no início, mas isso vai aquietando nosso
coração diante de tantas turbulências, de tanta
agitação... O silêncio faz bem. Nos conecta com Deus,
com a nossa alma, com a nossa interioridade. Ali
encontramos riquezas maravilhosas. Pense nisso... Faça
momentos de silêncio.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O SILÊNCIO QUE CURA

BARRA DA ESTIVA: LICITADA A PAVIMENTAÇÃO DA
ESTRADA ENTRE A SEDE AO POVOADO DE PLACAS

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra)
publicou, no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE/
BA) desta terça-feira (12), os avisos de licitação de
diversas obras de pavimentação de rodovias baianos
e seus acessos. As obras acontecerão nas regiões
do Sertão do São Francisco, Itaparica, Chapada
Diamantina, Litoral Sul, Sisal e Sudoeste Baiano.

A próxima etapa do processo licitatório é a
abertura dos envelopes com as propostas das
empresas interessadas, que acontecerá até a segunda
quinzena do mês de agosto. Confira abaixo a relação
dos avisos das obras realizadas pela Seinfra.

LOCALIZADO NA CHAPADA DIAMANTINA, ESSE TRECHO DA BA-561,
DE 7,3KM, VAI DA CIDADE DE BARRA DA ESTIVA AO POVOADO DE PLACAS

CHAPCHAPCHAPCHAPCHAPADADADADADA DIAMA DIAMA DIAMA DIAMA DIAMANTINAANTINAANTINAANTINAANTINA
Pavimentação da BA-561, entre Barra da Estiva e

o povoado de Placas. Extensão: 7,3km.
SUDOESSUDOESSUDOESSUDOESSUDOESTE BAIANOTE BAIANOTE BAIANOTE BAIANOTE BAIANO

Alargamento e recuperação da ponte sobre o
Rio Pardo, entre o distrito de Inhobim, em Vitória da
Conquista, e Encruzilhada, na BA-632. Extensão:
80m.

SERTSERTSERTSERTSERTÃÃÃÃÃO DO SÃO DO SÃO DO SÃO DO SÃO DO SÃO FRANCISCOO FRANCISCOO FRANCISCOO FRANCISCOO FRANCISCO
Pavimentação do acesso às Dunas do Velho

Chico, em Casa Nova, que liga o KM 420 da BR-
235 até o local. Extensão: 19,2km.

ITITITITITAPAPAPAPAPARICAARICAARICAARICAARICA
Pavimentação do acesso ao povoado de Icozeira,

em Abaré, que faz a ligação do entroncamento da
BR-116 com a localidade baiana. Extensão: 16km.

LITLITLITLITLITORAL SULORAL SULORAL SULORAL SULORAL SUL
Pavimentação e requalificação da Zona Sul de

Ilhéus, na BA-262. Extensão total: 3,5km.
Pavimentação e requalificação da Zona Norte de

Ilhéus, na BA-262. Extensão total: 2,8km.
SISALSISALSISALSISALSISAL

Pavimentação da passagem urbana de Itiúba, que
dá acesso à BA-381. Área: 9.950.5 m².
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UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL
FOI INAUGURADA EM BOTUPORÃ

Foi inaugurada, nesta quinta-feira (14), a unidade
de beneficiamento do mel da Associação dos
Pequenos Agricultores da Comunidade do Baixão,
no município de Botuporã, território de identidade
Bacia do Paramirim. A unidade será utilizada por 50
famílias, que também contam com 50 kits de
produção apícola, veículo utilitário para logística e

FORAM APLICADOS R$ 442 MIL, RECURSOS DO PROJETO BAHIA
PRODUTIVA, EXECUTADO PELA CAR/SDR, COM COFINANCIAMENTO

DO BANCO MUNDIAL. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / ASCOM SDR)

assistência técnica e extensão rural (Ater), realizada
por meio da Associação do Semiárido da Mi-
crorregião de Livramento (Asamil).

No total, foram aplicados R$ 442 mil, recursos
do projeto Bahia Produtiva, do Estado da Bahia,
executado pela Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de

Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR),
com cofinanciamento do Banco Mundial. O próximo
passo da Associação é adquirir o Selo de
Identificação dos Produtos da Agricultura Familiar,
já previsto para agosto, para que o mel, com nome
de Botumel (junção de Botuporã e mel), possa acessar
os mercados.
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DEFESA CIVIL NACIONAL RECONHECE
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM CARAÍBAS

A Defesa Civil Nacional
reconheceu a situação de
emergência, por causa do
longo período de estiagem,
no município de Caraíbas,
loca l i zado no sudoeste
baiano.

A portaria do Ministério
de Desenvolvimento Re-
gional (MDR), publicada no
Diár io Ofic ia l  da União
(DOU) desta sexta-feira (15),
também dá o reconheci-
mento a mais 15 municípios,

A PORTARIA DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)
TAMBÉM DÁ O RECONHECIMENTO A MAIS 15 MUNICÍPIOS

são eles: Colônia Leopoldina
(AL), Maragogi (AL), Rio
Largo (AL) ,  B re jão (PE) ,
Maraial (PE), Saloá (PE), São
Benedito do Sul (PE), Pedro
Velho (RN), São Pedro (RN)
e Tibau do Sul (RN) devido
às chuvas intensas; enquanto
São Paulo de Olivença (AM),
Tonantins (AM) e Porto de
Moz (PA) registraram inunda-
ções; Alfredo Wagner (SC) por
enxurradas; e Santa Cruz (RN)
também devido à estiagem.

FAKES NEWS!: CONDER NÃO CANCELOU
COMPROMISSO ASSUMIDO COM AS PREFEITURAS

Circula nas redes sociais e em blogs uma
notícia, classificada como falsa pelo Governo do
Estado da Bahia ,  sobre convênios para a
realização de obras em municípios baianos
cancelados pela Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Algumas
mensagens são acompanhadas de uma planilha
com a suposta relação de convênios cancelado.

Em nota, a CONDER esclarece que os convênios
são instrumentos celebrados com as prefeituras
municipais que viabilizam a realização de serviços
públicos na área de infraestrutura urbana. "Só neste
ano de 2022, mais de 300 convênios já foram
firmados para execução de obras de pavimentação e
drenagem, construção de moradias e praças, além
da reforma de equipamentos urbanos em diversas
regiões. O diálogo com os gestores municipais, por
meio de iniciativas como o fortalecimento da atuação
dos consórcios regionais, sempre foi uma marca do
governo estadual e assim permanecerá, visando
atender as demandas por obras que melhorem a
qualidade de vida da população baiana. Diante do
exposto, a CONDER ainda esclarece que no último
sábado (9) 60 novas licitações de obras já foram
lançadas, com previsão de mais 100 licitações a
serem divulgadas no próximo sábado (16) de novas
obras em diversos municípios de toda a Bahia. Dessa
forma, o compromisso da CONDER permanece vigente.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
(CONDER) EMITIU A NOTA NESTA QUINTA-FEIRA, 14, NO SITE BAHIA

CONTRA O FAKE. (FOTO: DIVULGAÇÃO / BAHIA CONTRA O FAKE)

Conforme já alinhado, o município que optar por
convênio, terá suas intervenções validadas através
da assinatura dos termos e planos de trabalho

atualizados. Enquanto que o município que optar
por licitação direta pela CONDER, terá seus pleitos
publicados pelo órgão e as obras contratadas."
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BRUMADO: PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS
ESTÁ INTERNADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA

O prefeito de Brumado, Eduardo
Vasconcelos, deu entrada no

Hospital Municipal Prof.
Magalhães Neto na noite desta

quinta-feira (14). Em nota publicada nesta
sexta-feira (15), assinada pelo Secretário

Municipal de Saúde (SESAU), Claudio
Feres, a Prefeitura de Brumado informou

que o prefeito sentiu mal-estar enquanto
trabalhava em seu gabinete. Após ser

atendido no Pronto Socorro a suspeita do
quadro de infarto foi confirmada.

Eduardo Vasconcelos foi levado ao
Hospital SAMUR, em Vitória da Conquista,

onde foi submetido a um cateterismo
cardíaco. Ainda conforme a nota, "foi

realizada uma angioplastia com o implante
de um Stent, que garantiu a normalização

do fluxo coronariano". No momento, o
prefeito encontra-se clinicamente estável

numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
em observação médica pelos

próximos 3 dias.

SEGUNDO A SESAU, O PREFEITO TEVE UM QUADRO DE INFARTO ENQUANTO
TRABALHAVA EM SEU GABINETE NA NOITE DESSA QUINTA-FEIRA, 14

CONDEÚBA: EXAMES DE VISTA GRATUITOS
COMEÇAM NA PRÓXIMA SEGUNDA DIA 18

A Prefeitura de Condeúba irá
oferecer exames de vista gratuitos
entre o dia 18 a 23 de julho. O

agendamento pode ser realizado na
sede da Secretaria Municipal da

Saúde, não sendo necessário pedido
médico. A partir do dia 18, segunda-

feira, as Unidades Móveis de
Atendimento estarão estacionadas

na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, situada em frente ao Paço
Municipal, onde irão ocorrer os

atendimentos, que vão até o dia 23.

A PARTIR DO DIA 18, AS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ESTARÃO
ESTACIONADAS NA PRAÇA JOVINO ARSÊNIO DA SILVA FILHO, ONDE IRÃO
OCORRER OS ATENDIMENTOS. (FOTO: INSTAGRAM / @PREFCONDUBA)
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GAUDÊNCIO TORQUATO

No Além, há quatro universos: céu, purgatório,
inferno e limbo. É o que prega a Igreja Católica.
Fiquemos neste último. O limbo é "a fronteira do
inferno", o lugar de almas que não merecem subir
ao céu. E que, segundo a Igreja de Roma, também
não são condenadas a padecer o fogo do inferno.
O conceito original se voltava para crianças não
batizadas, designadas de pagãs.

Usando o simbolismo, puxemos a ideia para o
campo da política. O governo de Jair Bolsonaro não
é criança pagã, mas sua índole, sua identidade, seu
modus operandi nos fazem pensar que ele está no
limbo, na fronteira com o inferno, haja visto o estrago
que tem feito ao tecido institucional.

Que estrago, indagam alguns? O afrontamento
à Corte Suprema, em desafio aberto ao Poder
Judiciário, o patrocínio de Proposta de Emenda
Constitucional (PEC), que possibilitará o montante
de mais de R$ 40 bilhões para cooptar votos, a
intervenção na Petrobras, entre outras ações arbitrárias.
O argumento é de que os mais pobres carecem de
proteção, daí a mão forte do Estado na costura do
cobertor social , a diminuição do preço de
combustíveis, o combate ao STF por "judicializar" as
políticas públicas, entre outras ações.

O presidente Jair, com sua verve prolífera, põe
lenha na fogueira nacional, que tende a causar mais
e mais estragos. Parece querer acender o pavio do
caos, preparando terreno para eventual intervenção,
algo como um golpe. A depender do resultado das
eleições de 2 de outubro.

 O LIMBO
O governo é um ente à procura de um rumo.

Sem ideias, ou melhor, com uma única ideia: desenhar
o ambiente social e político para permitir que o
presidente se reeleja. Para tanto, o pacotão de
bondades(?) foi para o colo do Centrão, mobilizando
partidos de todo o espectro ideológico para aprovar
a PEC Kamikaze (suicida por furar o teto de gastos).

Qual é o eixo que movimenta a engrenagem
governativa? Qual é a política de desenvolvimento?
Inexiste.   Lembrando.  Fernando Henrique garantiu
dois mandatos montado no cavalo da estabilidade
econômica e amparado em reformas fundamentais
no aparelho do Estado, cujos efeitos positivos foram
se esgarçando ante a emergência de novas
expectativas sociais.

Lula da Silva e seu PT chegaram ao centro do
poder, depois de costurar por décadas e com muita
intransigência os fios de seus particularismos. Aí
chegando, embriagados com o sumo do poder, na
esteira da verticalização de cargos no governo (coisa
que o próprio presidente Lula chegou a reconhecer),
desfizeram os traços que davam nitidez a seus perfis,
particularmente no que diz respeito à bandeira ética,
brandida nos palcos iluminados da política.

As oposições intensificaram uma locução de teor
crítico cujo fundamento era menos um escopo
programático e mais o comportamento de atores
principais e secundários do palco governamental. O
embate de uns contra outros.

Trata-se de uma disputa de rua. São tempos do
"embaciamento" do jogo político, ou, como denomina

Roger-Gérard Schwartzenberg, uma "uniformização
no cinzento". O posicionamento dos partidos numa
zona descolorida, no grande arco central da
sociedade, está a demonstrar alto grau de
flexibilização, um pragmatismo voltado para resultados.

Cada vez mais assemelhados, partidos e líderes
estão menos preocupados em trabalhar no campo das
ideias e mais interessados em conquistar o "poder
pelo poder". Parcela do Parlamento substitui os hori-
zontes abertos do desenvolvimento pela visão imediata
e ligeira de investigações, agora sob a égide de CPIs.

Quem tem ideia, por exemplo, do que pensam
os maiores partidos, como União Brasil, PP, PSD, PL,
PSDB, MDB, a respeito de um projeto para o país? Do
PT, sabemos que se desloca para o centro, ocupando
flancos da socialdemocracia. É a estratégia de Lula
para ganhar maiores contingentes eleitorais.

No fundo, a intenção visível de fortalecer o
"centralismo democrático" significa o resgate do
Estado gordo, com as funções de intervir fortemente
no mercado, calibrar e monitorar os fluxos da
locução na mídia massiva.

Os grupamentos se reúnem nas antessalas do
poder, onde se serve o caldo insosso de uma cultura
sem discurso com sobremesa de geleia partidária. É
bem verdade que o Brasil não é exceção na moldura
da banalização da atividade partidária que se observa
em praticamente todos os quadrantes mundiais.

L. de Crescenzo, escritor italiano, ensina: "O poder
é como a droga e sempre exige doses maiores". Vale
tudo para ampliar espaços.

GOVERNO FEDERAL RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM MALHADA DE PEDRAS

A Defesa Civil Nacional reconheceu
a situação de emergência no município
baiano de Malhada de Pedras, no
sudoeste do estado, devido à estiagem.
As portarias do Ministério de Desen-
volvimento Regional (MDR), publicadas
no Diário Oficial da União (DOU) desta
terça-feira (12), também dão o reco-
nhecimento federal a outros 13
municípios do país, são eles: Catende
(PE), Canhotinho (PE), Marquinho (PR),
Ibateguara (AL), Três Corações (MG),
Canguaretama (RN), Natal (RN), Extremoz
(RN) e Touros (RN) devido às chuvas
intensas; Fonte Boa (AM) e Alvarães
(AM) em razão de inundações; Choró
(CE) por causa da estiagem; Três
Cachoeiras (RS), que foi atingida por um
vendaval; e Nísia Floresta (RN), que teve
o estado de calamidade pública

AS PORTARIAS DO MDR TAMBÉM DÃO O RECONHECIMENTO FEDERAL A
OUTROS 13 MUNICÍPIOS DO PAÍS. (FOTO: DIVULGAÇÃO/MDR)

reconhecido devido a enxurradas.
Após a concessão do status de

situação de emergência ou de estado
de calamidade pública pela Defesa Civil
Nacional, os municípios atingidos por
desastres estão aptos a solicitar recursos
do MDR para atendimento à população
afetada. As ações envolvem restabele-
cimento 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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CACULÉ: MUNICÍPIO RECEBEU CAMINHÃO-PIPA

O município de Caculé, no
sudoeste baiano, recebeu um

novo Caminhão-Pipa. Segundo o
anuncio realizado pela Prefeitura

de Caculé nessa segunda-feira
(11), em suas redes sociais, o

veículo é avaliado em
R$ 378.900 e configura-se

como "mais um benefício para o
nosso município que possibilitará
ainda mais agilidade e eficiência".

O equipamento será utilizado pela
Secretaria Municipal de Obras em

seus serviços na cidade
e na zona rural.

SEGUNDO A PREFEITURA, O VEÍCULO É AVALIADO EM R$ 378.900
E SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BRUMADO: MEDICAL CONSULT APRESENTA
PLANTA DO HOSPITAL QUE SERÁ CONSTRUÍDO

EM TERRENO DOADO PELA PREFEITURA

Em reunião na tarde desta quinta-feira
(07), representantes da Medical Consult
- Serviços Médicos LTDA apresentaram ao
prefeito Eduardo Vasconcelos e ao
secretário municipal de saúde (SESAU),
Cláudio Feres, a planta do hospital
particular que será construído em um
terreno doado pela Prefeitura de Brumado,
localizado no bairro Santa Tereza.

No hospital serão oferecidos serviços
de alta complexidade, como neurocirurgia
e hemodinâmica. Além dos atendimentos
particulares, a unidade também funcionará
de forma complementar à rede própria
do Sistema Único de Saúde (SUS). Além
disso, aproximadamente 170 postos de
trabalho serão gerados com a implan-
tação do empreendimento no município,
que, conforme o projeto, prevê a
construção de mais de 5 mil metros
quadrados. Segundo o secretário de
saúde, após a apresentação da planta,
a próxima etapa prevista é a aprovação
da Vigilância Sanitária.

O PROJETO PREVÊ A CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 5 MIL METROS
QUADRADOS NO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA
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MORTUGABA: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
VOLTAM ÀS AULAS NA SEGUNDA (11)

Nessa segunda-feira (11), os
alunos da rede municipal de ensino
de Mortugaba, no sudoeste baiano,

voltam às aulas. Durante esse
período de recesso junino, a

Prefeitura de Mortugaba publicou
o Decreto n° 25/2022, tornando
obrigatório o uso de máscaras em

ambientes fechados devido ao
contágio da Covid-19, visando
"garantir a segurança de todos

retomaremos alguns protocolos de
segurança como o distanciamento, o
uso efetivo de álcool e de máscaras

dentro das escolas".

DURANTE O RECESSO, A PREFEITURA TORNOU OBRIGATÓRIO O USO DE
MÁSCARAS EM AMBIENTES FECHADOS DEVIDO AO CONTÁGIO DA COVID

CACULÉ PASSA DE 4,8 PARA 5,3 NO ÍNDICE DE
OPORTUNIDADES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

O último resumo do Índice de Oportunidades da
Educação Brasileira (IOEB) mostra que Caculé, no
sudoeste baiano, alcançou a pontuação de 5,3% em
2021, acima da média nacional que é de 4,9%. Esse
número apresenta um avanço em relação ao IOEB de
2019, onde Caculé ficou com pontuação de 4,8%.

O IOEB é um índice único para cada território,
responsável por englobar toda a educação básica,
infantil e ensino médio em todas as redes existentes
no município. O índice também é responsável por
analisar o perfil de todos os moradores da cidade
em idade escolar, e não apenas os que estão
matriculados de forma efetiva, levando em
consideração um conjunto de fatores e pesos, que
são divididos em dois grupos: insumos educacionais
e resultados educacionais.

O Secretário Municipal de Educação, professor
Adailtom Cotrim, afirmou que Caculé segue
mudando e que os novos números apontados no
índice só confirmam o crescimento da educação do
município. "O índice de oportunidades da Educação
Brasileira demonstra o crescimento da educação do
município de Caculé relevando o nível de
oportunidades oferecidas em relação à mediana
nacional (4,9)", sinalizou.

O MUNICÍPIO DO SUDOESTE BAIANO TAMBÉM ESTÁ ACIMA DA MÉDIA
NACIONAL DE 2021, QUE É DE 4,9. (FOTO: ASCOM/ JOSIVAN VIEIRA)
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CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

EXTRATO DO ATO DE RATIFICAÇÃO - Conforme Processo Administrativo nº 012/2022, Dispensa 007/2022, acolho o Parecer
Jurídico da Assessoria Jurídica e Parecer da Comissão de Licitação, RATIFICO o presente termo para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, autorizando a contratação com: JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente escrita no CNPJ nº 06.881.454/0001-03, com sede na RUA CONEGO HIGINO, nº 100, Centro, Livramento
de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Aquisição De material de escritório e papelaria. Valor da Contratação: R$
15.861,80 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). Livramento de Nossa Senhora, 11 de julho de 2022.
Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O Presidente Da Câmara De Vereadores, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar a decisão da Comissão
Permanente de Licitação referente ao Processo Administrativo nº 012/2022, Dispensa nº 007/2022. Contratada: JOAO BATISTA
LIMA DE LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente escrita no CNPJ nº 06.881.454/0001-03, com sede na
RUA CONEGO HIGINO, nº 100, Centro, Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Aquisição De Material
De Escritório E Papelaria. Valor da Contratação: R$ 15.861,80 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Livramento de Nossa Senhora, 11 de julho de 2022. Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - Processo Administrativo n° 012/2022, Dispensa n° 007/2022. Contratante: Câmara
de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, CNPJ nº 16.415.127/0001-01. Contratada: JOAO BATISTA LIMA DE
LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente escrita no CNPJ nº 06.881.454/0001-03, com sede na RUA
CONEGO HIGINO, nº 100, Centro, Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Aquisição De Material De
Escritório E Papelaria. Valor da Contratação: R$ 15.861,80 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Prazo de Contratação: 11/07/2022 à 31/12/2022. Livramento de Nossa Senhora, 11 de julho de 2022.

ERRATA

EXTRATO DO ATO DE RATIFICAÇÃO - Conforme Processo Administrativo nº 012/2022, Dispensa 007/2022, acolho o Parecer
Jurídico da Assessoria Jurídica e Parecer da Comissão de Licitação, RATIFICO o presente termo para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, autorizando a contratação com: JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente escrita no CNPJ nº 06.881.454/0001-03, com sede na RUA CONEGO HIGINO, nº 100, Centro, Livramento
de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Aquisição De material de escritório e papelaria. Valor da Contratação: R$
15.861,80 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). Livramento de Nossa Senhora, 01 de julho de 2022.
Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O Presidente Da Câmara De Vereadores, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar a decisão da Comissão
Permanente de Licitação referente ao Processo Administrativo nº 012/2022, Dispensa nº 007/2022. Contratada: JOAO BATISTA
LIMA DE LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente escrita no CNPJ nº 06.881.454/0001-03, com sede na
RUA CONEGO HIGINO, nº 100, Centro, Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Aquisição De Material
De Escritório E Papelaria. Valor da Contratação: R$ 15.861,80 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Livramento de Nossa Senhora, 01 de julho de 2022. Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - Processo Administrativo n° 012/2022, Dispensa n° 007/2022. Contratante: Câmara
de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, CNPJ nº 16.415.127/0001-01. Contratada: JOAO BATISTA LIMA DE
LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente escrita no CNPJ nº 06.881.454/0001-03, com sede na RUA
CONEGO HIGINO, nº 100, Centro, Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Aquisição De Material De
Escritório E Papelaria. Valor da Contratação: R$ 15.861,80 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Prazo de Contratação: 01/07/2022 à 31/12/2022. Livramento de Nossa Senhora, 01 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 - O Município de Caculé, por intermédio do
Pregoeiro Municipal, torna público para ciência dos interessados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo Processo
Licitatório - Pregão Eletrônico nº 023/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara torna público a Tomada de
Preços nº 006/2022 - objeto - construção de 06 (seis) pontes na Zona Rural do Município de Ibicoara. Edital e inf. das 08:00 às
12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Abertura no dia 27 de julho de 2022 às 09:30.
Ibicoara-Bahia, 08 de julho de 2022. Renan Pires Silva - Presidente da CPL.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DESERTO - CREDENCIAMENTO N 004/2022 - Processo Administrativo nº 085/2022
O Município de Ibicoara - Bahia, através do Presidente da CPL, torna público aos interessados que tendo em vista o não
comparecimento e o não recebimento de propostas de interessados para participação no Processo de CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 004/2022 de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) interessadas em administrar plano de benefícios
previdenciários dos servidores do Município de marcado para dia 21/06/2022 as 09:30 h, o mesmo foi declarado DESERTO.
Renan Pires Silva - Presidente da CPL. Gilmadson Cruz de Melo - Prefeito Municipal. Renan Pires Silva - Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 15/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço Global, objetivando a contratação
de empresa do ramo de engenharia para construção de uma sala de reuniões e do memorial câmara na sede do legislativo
municipal, bem como para ampliação da área de serviços e pintura da fachada da Câmara Municipal de Brumado, conforme
serviços especificados e constantes do projeto básico e planilha orçamentaria anexados ao edital. O instrumento convocatório,
em sua integralidade e sem custo, poderá ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado através
do e-mail: licitacao@cmbrumado.ba.gov.br, ou ser retirado na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo,
n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 01
de agosto de 2022, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Flávia Caires Meira - Presidente da Comissão de Licitações
da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 13 de julho de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA -
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

automotores diversos, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme condições e
especificações constantes no Edital e seus anexos, interposto pela empresa Licitante BRUNE VEÍCULOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.674.804/0001-20, razão pela qual consoante o disposto no artigo 44, § 2º do
Decreto Federal 10.024/2019, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação de contrarrazões ao recurso
recebido, na forma de como estabelece o instrumento convocatório. Mais informações junto ao setor competente, estabelecido
à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 12 de
julho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 - SRP - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, 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
PRESENCIAL nº 019/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de refeições prontas para
café da manhã/almoço/jantar, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme condições
estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 28 de julho de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura.
Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no  link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site
Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/
BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 14 de julho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

ALUNOS DE CACULÉ GANHAM CERTIFICADOS
POR DESEMPENHO NA 16ª OBMEP

Cinco alunos da rede pública municipal de
ensino de Caculé foram premiados em um evento
na cidade de Caetité, nessa última quarta-feira
(06), que destinou certificação de Menção
Honrosa em nível Nacional aos alunos que foram
destaque na 16ª Olimpíada Bras i le i ra de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Junto
aos estudantes das escolas municipais, outros

AO TODO, 8 ALUNOS CACULEENSES RECEBERAM CERTIFICADOS DE MENÇÃO
HONROSA EM EVENTO REALIZADO EM CAETITÉ (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

alunos de Caculé também foram premiados no
evento, dois da rede estadual e um da rede
particular, totalizando 8 alunos do município
sendo premiados no evento, que contou com a
participação de autoridades regionais, além do
secretário de educação Adailtom Cotrim, alunos
e professores.

Para o professora Wandilson Souza a cerimônia

ALUNOS PREMIADOS:ALUNOS PREMIADOS:ALUNOS PREMIADOS:ALUNOS PREMIADOS:ALUNOS PREMIADOS:

Ana Lorena Brito Valério, do Colégio
Estadual Norberto Fernandes;
Arthur Guimarães Miranda Prates, do
Colégio Municipal Professor Ves-
pasiano Filho;
Danilo Rizério Moura Filho, do
Colégio Paulo Freire;
Emilly Carolaine Teixeira Santana, do
Colégio Municipal Clemente Ro-
drigues Teixeira;
Fatima Gabriela Santos Souza, do
Colégio Estadual Norberto Fernandes;
Gustavo Brito Rodrigues, do Colégio
Municipal Clemente Rodrigues
Teixeira;
Italo Rodrigues Teixeira, do Colégio
Municipal Clemente Rodrigues
Teixeira;
Thayane Pereira dos Santos, da Escola
Mun. D. Julia Montenegro Magalhaes.

foi um momento de suma importância para todos
os envolvidos no processo escolar e frisou as
oportunidades dadas aos alunos para se sentirem
protagonistas. "Os alunos tiveram a oportunidade de
se sentirem protagonistas, recebendo prêmios que
valorizam os seus esforços com a realização da prova,
uma verdadeira motivação para construir e produzir
mais e mais conhecimento", finalizou Wandilson.
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