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PREFEITURA DE ABAÍRA TÊM
CONTAS REJEITAS PELO TCM

O TCM-BA) emitiu parecer recomendando a rejeição
- pelas câmaras municipais - das contas de governo
e de gestão da prefeituras de Abaíra, de respon-
sabilidade do prefeito Edval Luz Silva. PPPPPááááág. 1g. 1g. 1g. 1g. 111111

RHI MAGNESITA CELEBRA
BALANÇO POSITIVO DE AÇÕES

Ao longo do primeiro semestre de 2022, empresa
desenvolveu diversas ações de recuperação
ambiental e conscientização junto a colaboradores
e comunidade. PPPPPááááágina 1gina 1gina 1gina 1gina 133333

AUTORIZADOS INVESTIMENTOS
DE R$ 26,8 MI EM IBIVOARA

Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 26,8
milhões, que serão realizados através da Seinfra, SDR,
Sudesb, Setre, SEC, Sesab, SSP e SIHS no município
de Ibicoara. PPPPPááááágina 1gina 1gina 1gina 1gina 155555

CÂMARA: SOLENIDADE MARCA A ENTREGA DE
21 TÍTULOS DE CIDADÃO BRUMADENSE

Na noite de sexta-feira, 15, a Câmara Municipal de Brumado, em sessão presidida pela vereadora Verimar Dias, realizou a entrega de 21 títulos de
Cidadãoa Brumadense a diversas personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Município. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 05GINA 05GINA 05GINA 05GINA 05
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FEIRA DA MATA RECEBE INVESTIMENTOS NA
EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E URBANIZAÇÃO

Em Feira da Mata, no oeste baiano, o Estado da
Bahia emitiu ordens de serviço e autorizou licitações
para construção e modernização de unidades de
ensino, com investimentos de mais de R$ 3 milhões.
O ato ocorreu durante visita do governador Rui Costa
ao município, na quinta-feira (21). Também foi
autorizada licitação para construção de um Módulo
Conjugado, para instalação de unidades das polícias
Civil e Militar.

Os investimentos em educação em Feira da Mata
incluem autorização do Estado da Bahia para licitação
de modernização do Colégio Estadual Filomena
Pereira Rodrigues. Serão investidos R$ 2,9 milhões
para que a unidade de ensino se torne uma escola
modelo, com funcionamento em tempo integral. Serão
construídos um novo refeitório, auditório, quadra
poliesportiva coberta e com arquibancada, campo de
futebol society e vestiário. A unidade anexa ao
Colégio, localizado no distrito de Ramalho, também

INVESTIMENTOS SOMAM MAIS DE R$ 13,8 MILHÕES. (FOTOS: MANU DIAS)

passará por obras de reforma do prédio e instalações
elétricas, com investimento de R$ 423 mil.

Haverá ainda a ampliação de uma escola
municipal, com a construção de mais cinco salas de
aula e de quadra poliesportiva; além da construção
de uma nova unidade municipal de ensino. O Estado
ainda cedeu à prefeitura de Feira da Mata um ônibus
escolar para transporte de alunos moradores da zona
rural.

CONECTIVIDADE - CONECTIVIDADE - CONECTIVIDADE - CONECTIVIDADE - CONECTIVIDADE - O Estado da Bahia
entregou ainda a instalação de acesso gratuito à
internet na Praça da Vila, na Sede, e na Praça do
Mercado, no Distrito de Ramalho, com investimento
de R$ 60 mil. A iniciativa do Conecta Bahia, programa
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti),
prevê levar acesso à internet para 250 praças em
mais de 100 cidades baianas, com investimento total
de R$ 7,5 milhões.

URBANIZAÇÃO E ESPORTE - URBANIZAÇÃO E ESPORTE - URBANIZAÇÃO E ESPORTE - URBANIZAÇÃO E ESPORTE - URBANIZAÇÃO E ESPORTE - Foi autorizada

ainda a execução de obras e serviços para
pavimentação em paralelepípedo das ruas Nova
Veneza, Platão, Sagrado Coração de Jesus, São Miguel,
D. João VI, Senhorinha Francisca de Queiroz, Galcino
Pereira e Joaquim Agapyto. Outras vias na sede do
município também serão pavimentadas. Também foi
dada ordem de serviço pelo Estado da Bahia para a
construção de um Estádio de Futebol. Já no distrito
de Ramalho, será construída uma nova praça. A
autorização para execução de obras também foi
assinada nesta quinta-feira (21).

ÁÁÁÁÁGUA PGUA PGUA PGUA PGUA PARA TARA TARA TARA TARA TODOS - ODOS - ODOS - ODOS - ODOS - O Estado da Bahia
autorizou ainda a elaboração do projeto executivo
para implantação do Sistema de Abastecimento de
Água (SAA), para 139 domicílios das localidades
de Mangabeira, Tábuas, Pingueira, Neves e Pajeú. Foi
autorizada também a adoção de providências para a
implantação de poço artesiano nas localidades de
Tábuas, Neves e no Distrito de Ramalho.
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PARAMIRIM: MPF DENUNCIA PREFEITO GILBERTO
BRITO E MAIS SEIS POR DESVIO DE VERBAS

Após fraudes em licitações para a con-
tratação de serviço de transporte escolar dos

alunos da rede municipal, em 2017, o Ministério
Público Federal (MPF) ofereceu denúncia contra

o prefeito de Paramirim, Gilberto Martins Brito
(PSB). Os recursos desviados eram oriundos do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profis\-

sionais da Educação (Fundeb). O valor total
desviado chega a mais de R$ 670 mil.

Foram denunciados também o coordenador
do transporte escolar, Diego de Jesus Oliveira; o

pregoeiro Célio Damaceno de Morais; o se-
cretário municipal de educação, Domingos

Belarmino da Silva; a controladora interna do
município, Joanna de Ângelis Novais Costa; e os
empresários Harlei de Souza Cardoso e Paulo da
Silva Lima Júnior. De acordo com o MPF, todos

vão responder por frustração e fraude no proce-
dimento licitatório, afastamento de licitante e

desvio de verbas públicas.

SEGUNDO O MPF, OS DESVIOS, QUE CHEGAM AO VALOR DE R$ 670 MIL,
OCORRERAM NO FUNDEB NO ANO DE 2017. (FOTO: LAY AMORIM)

PREFEITURA DE PARAMIRIM PUBLICA
NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE

DENÚNCIA DO MPF

A Prefeitura de Paramirim publicou, na quarta-feira (20), nota de
esclarecimento sobre denúncia do Ministério do Público Federal (MPF) informando
que o prefeito Gilberto Brito, entre outros membros do Executivo Municipal,
teria desviado cerca de R$ 670 mil do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
no ano de 2017.

Na nota, a Assessoria de Comunicação (Ascom) informa que a Prefeitura de
Paramirim ainda não teve acesso a denúncia, o que causa "estranheza" pelo fato
de "em que pese a alegada denúncia ter sido produzida em procedimento
sigiloso, ter sido divulgada ente o conhecimento dos eventuais interessados".
Além disso, a Assessoria alega que a Administração Municipal "está
absolutamente tranquila quanto a legalidade dos atos praticados em licitação",
já que "todo o serviço contratado fora integralmente prestado, contando com
qualidade infinitamente superior ao observado em anos anteriores."

A ADMINISTRAÇÃO CLASSIFICA COMO
ESTRANHA O FATO DA DENÚNCIA "PRODUZIDA

EM PROCEDIMENTO SIGILOSO TER SIDO
DIVULGADA ANTES DO CONHECIMENTO DOS

EVENTUAIS INTERESSADOS."
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Você já pensou sobre a importância de escutar
os sonhos? Deus pode me falar nos sonhos. Ele
me encaminha para a verdade, para aspectos em
mim que eu reprimi. Ele me indica sempre o
caminho que devo seguir. Nos sonhos, Deus me
dá instruções para meu caminho e Ele exige de
mim obediência às suas instruções. Mostra-nos
como devemos decidir e ajuda-nos a encontrar
uma orientação em nossa vida. Na instrução, é
claro, há algo de libertador. O sonho não é uma
brincadeira de ideias, mas nos diz respeito, ele
fala da nossa vida, ele tem efeito sobre o nosso
agir, ele se traduz em ações concretas deste
mundo, ele determina realmente decisões e coisas

histórias importantes que aconteceram conosco e
com a nossa vida. Ele coloca em movimento um
acontecer que tem consequências.

Há sonhos, nos quais me confronto com a
própria verdade. Às vezes são sonhos religiosos,
em que brilha uma luz, ou em que Deus em dirige a
palavra. Os sonhos me indicam que não basta apenas
viver corretamente, mas é preciso cultivar a riqueza
e amplitude da minha alma, deixando-me sempre
de novo guiar por Deus e me colocar em Seu
caminho. Os sonhos nos dizem quando devemos
partir para novas paragens e quando devemos voltar
para casa. Por isso escute os seus sonhos. Às vezes
nos aparece em sonhos um mundo bem diferente e

cheio de vidas e cores, exatamente para pessoas
que vivem num ambiente apertado, que são
mandadas e maltratadas, abre-se tal amplitude que
o sonhador se sente livre e cheio de fantasias. O
sonho me mostra, nesse caso, o tesouro interior
que ninguém nos pode tirar.

Caro leitor, muitas pessoas perguntam sobre
os sonhos. O que eles querem dizer? É importante
ir cuidando os nossos sonhos e tentar descobrir
o que eles querem nos dizer. Muitas vezes temos
uma vida reprimida e sufocada em muitos aspectos
e o sonho vai, de certa forma, manifestando. Por
isso eu preciso perceber o que está acontecendo
para ser livre. Pense nisso, pense nos seus sonhos...

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

DEUS PODE FALAR NOS SEUS SONHOS

MORTUGABA: PUBLICADA A LICITAÇÃO PARA
PAVIMENTAÇÃO ATÉ A DIVISA COM MINAS GERAIS

O Governo do Estado, através da Secretaria de
Infraestrutura da Bahia (Seinfra), na edição de sexta-
feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOE-BA),
publicou o aviso de licitação para as obras de
pavimentação de 5,6 km da BA-156, no trecho que
liga Mortugaba, na região sudoeste, à divisa entre
Bahia e Minas Gerais. Prevista para ocorrer em agosto,
a próxima etapa da licitação será a abertura dos
envelopes com as propostas das empresas
interessadas. Além dessa, outros avisos também foram
publicados prevendo obras nos acessos e travessias
urbanas em mais de 140km de rodovias estaduais

AO TODO, SÃO 148 KM DE RODOVIAS, ACESSOS E TRAVESSIA URBANA,
LOCALIZADAS EM NOVE REGIÕES DO ESTADO, QUE SERÃO LICITADAS

em 8 regiões do estado, são elas:
Região do Sisal:Região do Sisal:Região do Sisal:Região do Sisal:Região do Sisal: Restauração e pavimentação

da BA-120, entre Queimadas, Cansanção e Monte
Santo. Extensão: 75,9 km.

BaBaBaBaBacia do Rio Corrcia do Rio Corrcia do Rio Corrcia do Rio Corrcia do Rio Corrente:ente:ente:ente:ente: Pavimentação da BA-
601, em Coribe, que liga o entroncamento da BA-
135 ao distrito de Descoberto. Extensão: 29 km.

VVVVVelho Chico:elho Chico:elho Chico:elho Chico:elho Chico: Pavimentação da BA-161, do en-
troncamento da BR-242 ao povoado de Santa Bárbara,
em Muquém do São Francisco. Extensão: 15,7 km.

Litoral Norte e Agreste Baiano:Litoral Norte e Agreste Baiano:Litoral Norte e Agreste Baiano:Litoral Norte e Agreste Baiano:Litoral Norte e Agreste Baiano: Recuperação
e serviços de melhoramento na BA-504, entre

Aramari e Alagoinhas. Extensão: 7,5 km.
RecôncaRecôncaRecôncaRecôncaRecôncavvvvvo:o:o:o:o: Pavimentação da travessia urbana

de Conceição do Almeida. Extensão: 4,2 km.
Piemonte Norte do Itapicuru:Piemonte Norte do Itapicuru:Piemonte Norte do Itapicuru:Piemonte Norte do Itapicuru:Piemonte Norte do Itapicuru: Pavimentação

do acesso ao município de Andorinha, que faz
ligação com a BA-220. Extensão: 4 km.

PPPPPortal do Sertãortal do Sertãortal do Sertãortal do Sertãortal do Sertão:o:o:o:o: Pavimentação do acesso ao
povoado de Guaribas, em Anguera, que faz a ligação
com o entroncamento da BA-052. Extensão: 3,9 km.

SertãSertãSertãSertãSertão Pro Pro Pro Pro Produtivodutivodutivodutivodutivo:o:o:o:o: Pavimentação do acesso à
sede municipal de Dom Basílio, na BA-148. Extensão:
2,3 km.
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CÂMARA: SOLENIDADE MARCA A ENTREGA DE
21 TÍTULOS DE CIDADÃO BRUMADENSE

Na noite de sexta-feira, 15, a
Câmara Municipal de Brumado, em
sessão presidida pela vereadora Veri-
mar Dias, realizou a entrega de 21
títulos de Cidadãoa Brumadense a
diversas personalidades que contri-
buem para o desenvolvimento do
Município.

A sessão iniciou com 1 minuto
de silêncio em alusão ao falecimento
de 3 brumadenses que faleceram em
um acidente em Vitória da Con-
quista. Em seguida, os homena-
geados foram chamados um a um
para receberem o título, são eles: Ivã
Luís Araújo Leão, Maria Luiza dos
Santos Correia, Daniele Custódio,
Lucidalva Oliveira Santos Bomfim,

Jovânia Andrade Almeida Oliveira,
Eliana Aparecida Pires de Castro, José
de Santana, Luiz Fabiano Silva Brito,
Oriel Leones do Nascimento, Eraldo

Ribeiro Silva, Mário Augusto dos
Santos Cabral, Elton Silva Queiroz,
Irenaldo Muniz da Silva, Edmundo
de Souza Rocha, Genivaldo Alves

Guimarães, Florisvaldo Barbosa de
Souza, Iana Daiane Farias da Silva,
Laura Sousa de Carvalho e Maria de
Fátima Guenes.

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

ALÉM DELES, LEILA SOUZA GONÇALVES SILVA E MARCUS VINÍCIUS DE CARVALHO SANTOS,
QUE NÃO CONSEGUIRAM COMPARECER À SESSÃO, TAMBÉM FORAM AGRACIADOS COM O TÍTULO.
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GUANAMBI: MUTIRÃO PARA RATREAMENTO
DO CÂNCER DE MAMA SEGUE ATÉ DIA 30/07

Começou na quarta-feira (20) e segue até o dia
30, o Mutirão de Mamografias em Guanambi, para
rastreamento do Câncer de Mama, ao lado da sede
da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Praça
Henrique Pereira Donato, no centro da cidade.

Realizado numa parceria entre as Secretarias
Municipal de Saúde e Estadual de Saúde (SESAB), o

A EXPECTATIVA É DA REALIZAÇÃO DE 1.532 MAMOGRAFIAS EM MULHERES
DE 50 A 69 ANOS DE IDADE. (FOTO: DIVULGAÇÃO / PREF. GUANAMBI)

mutirão conta com um caminhão equipado com
mamógrafo e toda estrutura necessária. Para a secretária
Nancy Ferraz, "a pasta tem firmado parcerias com os
mais variados entes, para a disponibilização de exames
e a contínua diminuição das filas de procedimentos
em várias especialidades nos últimos meses".

A expectativa é da realização de 1.532

mamografias em mulheres de 50 a 69 anos de idade.
As pacientes que apresentarem alterações em seus
exames receberão atendimento clínico ambulatorial
até intervenções cirúrgicas, caso seja necessário. A
SESAB oferece todo o aparato de equipamentos e o
Município oferece a logística e os técnicos para
realização de todos os procedimentos.
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ARRAIÁ DE MORTUGABA FOI BOM DEMAIS!
Após dois anos sem ser realizado

de forma presencial, em razão da
pandemia do coronavírus, entre os dias
23 e 25 de junho, a Prefeitura de
Mortugaba, que tem à frente da sua
administração o Prefeito Heráclito Matos
e o vice Dr. Júnior, com o apoio do
Governo da Bahia, através do Projeto
'São João da Bahia 2022', realizou o
Arraiá de Mortugaba com o tema 'o que
era bom ficou ainda melhor'.

O evento deste ano foi realizado na
Praça Júlio Carvalho, em virtude da
reforma que está sendo feita na área de
eventos, que tradicionalmente recebe os
eventos do município, desde que foi
construída. Como sempre o capricho na
decoração e ornamentação é um dos
pontos altos do evento, com as barracas
e seus fornos a lenha, especialmente
construídos para os festejos, servindo
as mais variados comidas e bebidas
típicas desta época do ano.

Com pouco mais de 12,5 mil
habitantes, o município de Mortugaba
se transforma nessa época do ano, com
a chegada de visitantes vindos de vários
cantos da região, do estado e até
mesmo de outros estados, aquecendo
o comércio local e fazendo com que a
rede hoteleira tenha 100% de taxa de
ocupação. Destaque para os filhos da
terra, que aproveitam essa época do
ano para rever parentes e amigos e
também curtir uma grande festa.

E quem esteve em Mortugaba não
se arrependeu. Diversas atrações
passaram pelo palco principal do
evento, garantindo a animação do
público, com destaque para o cantor
Luan, que tocou no raiar do dia para
um grande público que não arredou o

FOTOS: CRISTIANE AGUIAR TEIXEIRA

pé para ver uma das atrações principais
do Arraiá de Mortugaba. Destaque
também para o Trio Nordestino, que
com seu tradicional forró pé-de-serra
fez todo mundo dançar pra valer.

O Arraiá de Mortugaba contou
ainda com as apresentações de
Robertinha, Lauro Bonde, Cacau
Carvalho, Hamilton Souza, Elber David,

Forró Baiano, Léo Santos, Vando Bahia
e Zé Alves dos Teclados e Paredinha
CM. Destaque também para a linda
queima de fogos e para a tradicional
queima da 'Nega de Fogo' e as
belíssimas apresentações culturais
realizadas durante o evento.

O Prefeito Heráclito Matos, ao lado
da esposa Vera Lúcia, estiveram

presentes em todos os momentos dos
festejos, que foram marcados pela
alegria e paz, não tendo sido registrado
nenhum incidente mais grave ao longo
de todo o Arraiá de Mortugaba 2022.
Ao final da festa, o gostinho de quero
mais e a certeza de que ano que vem
tem mais dão a certeza de que em
2023 a festa será ainda melhor.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

A imensa maré de lama que envolve políticos na
recém aprovada PEC dos Benefícios, a violência policial
estampada pelas telas de TV, a partir do horripilante
estupro de parturientes vulneráveis, as negociações que
jogam candidatos em negociações escandalosas, a
gestão sem rumo, a administração federal entregue à
volúpia dos donos do poder, fazem parte do mesmo
tecido institucional: o do Brasil das trevas, o Brasil sob
máscara, o Brasil das milícias.

A PEC dos Benefícios contém um estratagema: a
aprovação de estado de emergência. Em outras
palavras, será permitido ao governante adotar medidas
extremas para ajudar as massas carentes, significando
isso orçamentos extraordinários, inserção de milhões
de famílias nos pacotes assistenciais, estouro das contas
públicas. Não se pode deixar à mingua populações
famintas, hoje somando quase 50 milhões de
brasileiros. Mas, por que só agora a pouco menos de
três meses das eleições? Cooptar eleitor com a sopa
do assistencialismo é crime. Daí a necessidade de se
aprovar uma PEC para driblar a ordem constitucional.

Desse modo, realizaremos uma eleição com artifícios
e ferramentas de pressão. O Brasil mascarado irá às
urnas. E em sua caminhada, carregará, a par de gente
séria (temos de admitir que ainda dispomos dessa
espécie), usurpadores, criminosos, pilantras, cínicos,
vivaldinos e laranjas, categoria em expansão, essa gente

NÃO SOMOS AINDA UMA NAÇÃO
que fornece o óleo para lubrificação dos esquemas de
apropriação ilícita do dinheiro público.

O poder invisível está estocando seus arsenais.
Mais de 40 bilhões de reais encherão os dutos elei-
torais. Mas a estratégia de combate aos poderes invisí-
veis, voltados para a arbitrariedade e a rapinagem, requer
a força da pressão coletiva, mais que simples castigos
aos criminosos. Pois toda mudança de cultura se ampara
na vontade geral. E sabemos que para limpar a cara do
Brasil que dá vergonha, é preciso que os sentimentos
do povo se irmanem aos poderes normativos. Sob esse
prisma, vemos a sociedade ainda estagnada,
observando a paisagem, mesmo com organizações
fazendo questionamentos. O Judiciário, por sua vez, é
questionado. Jogam sujeira em sua imagem.

No campo do Brasil Arbitrário e Violento, o
campeonato é disputado, entre outros, por contingentes
das extremidades do arco ideológico, que inserem o
país numa disputa de cabo de guerra. O que um lado
fará se ganhar a eleição? Pôr lenha na fogueira?
Convocar militares para reverter os resultados do pleito?

O fato é que um véu de incerteza teima em cobrir
o espírito nacional, adensando as expectativas, aumen-
tando as angústias e diminuindo a crença nas insti-
tuições políticas e sociais. Em quase todos os aspectos
da vida nacional, impera a dúvida. Não sabemos até
onde irão os limites da Constituição ou como serão

as formas para se chegar ao consenso sobre questões
centrais. Ignoramos o intrincado jogo de poder. O
que se sabe é que a desconfiança no processo eleitoral
está disseminada. Um dano à democracia.

Vive-se em um ambiente de caos. Ninguém sabe,
mas todos se aventuram a garantir suas verdades. Ver-
sões e fofocas se espalham. As Forças Armadas pare-
cem ter tomado gosto pelo poder. Foram embora o
respeito, a disciplina, a ordem, a ética, a força do com-
promisso, a dignidade. A improvisação campeia. Poucos
se lembram dos hinos pátrios. Desprezamos ou não
damos o devido valor ao conceito de Nação. O que
nos importa é um pedaço de terra, uma propina, um
alto salário, um feudo na área pública. Felizmente, na
área privada, os empreendedores se dedicam ao labor.

Ora, Nação é um conjunto de valores, que reúne
amor ao espaço físico e espiritual, solidariedade,
orgulho pelo país, civismo e atavismo. Onde estão as
bandeiras brasileiras nas portas das casas? Onde e
quando se canta o hino nacional? Quem sabe contar
histórias sobre os nossos antepassados?

Só é notícia o que é deslize. O torto, o errado, o
inusitado vence a coisa certa. A violência nivela a
cultura por baixo. Sem rumo, o povo banaliza a
criminalidade. Morreu fulano, beltrano? Ah, uma briga
de rua.

É triste. Não somos, ainda, uma Nação.

IBIASSUCÊ PASSA A OFERTAR MATERNAL I
EM SUA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Os membros do Conselho Municipal de
Educação (CME) de Ibiassucê se reuniram, na quarta-
feira (20), a pedido da Secretaria Municipal de
Educação, para realizar estudos e discussões que
culminaram com a elaboração da Resolução 002/
2022, que institui as normas aplicáveis para a
Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino
de Ibiassucê. Entre outras questões, a Resolução
regulamenta a oferta de educação na modalidade
Maternal I no Município, prevendo o atendimento
das crianças que tenham de 2 anos de idade
completos até 31 de março do ano em que ocorrer
a matrícula.

Em nota, a Assessoria de Comunicação da pasta
destaca que essa resolução "trata-se de um
documento de suma importância para nortear o
município no atendimento e garantia de direitos
constitucionais, também previstos pela Lei de Diretrizes
e Base da Educação Nacional (LDB n° 9394) e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei
Federal nº. 8069/90). Sem dúvidas é um grande
avanço para o nosso Sistema Educacional."

O MATERNAL I SERÁ OFERTADO PARA AS CRIANÇAS QUE TENHAM
DE 2 ANOS DE IDADE COMPLETOS ATÉ 31 DE MARÇO DO ANO EM QUE

OCORRER A MATRÍCULA. (FOTOS: AUGUSTO JACKSON)
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CACULÉ: SÃO JOÃO TEVE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Depois de dois anos sem celebrar
uma das maiores manifestações
culturais do nordeste devido a
pandemia, a Prefeitura de Caculé
resolveu quebrar o jejum e realizou o
São João 2022. Os festejos aconte-
ceram durante todo o mês de junho,
tendo uma programação especial entre
os dias 24 e 26, com as apresentações
de diversas bandas nacionais na Praça
Deoclides Cardoso (Praça da Feira).

As atrações reconhecidas nacional-
mente e regionalmente abrilhantaram
a festa, que já é tradição no município.
A mistura de ritmos e o foco no
tradicional forró deixou os fanáticos
pela festa muito animados.

No dia 24 de junho, abrindo a
programação especial, destaque para as
apresentações das bandas Companhia
do Calypso e Moleca 100 Vergonha.
Apresentaram-se ainda nessa noite:
Leleu de Zé de Chico e Geo do Piseiro
e Célio Silva.

No sábado, dia 25, segunda noite
da programação especial, destaque para
a apresentação do cantor Tierry e da
banda 100 Parêa. Dio do Acordeon e
Lucas Lima também se apresentaram
nessa noite.

No domingo, dia 26, fechando com
chave de ouro o São João de Caculé
2022, destaque para as apresentações
da dupla sertaneja João Neto e Frederico
e da banda Catuaba com Amendoim. A

ATRAÇÕES RECONHECIDAS NACIONAL E REGIONALMENTE ABRILHANTARAM
A FESTA, QUE JÁ É TRADIÇÃO (TEXTO/FOTOS: JOSIVAN VIEIRA)

última noite de festa na praça da feira
contou ainda com as apresentações de
Ramom e Mônica e Waldonys.

Além da tradicional festa na praça,
A Prefeitura de Caculé ainda montou
uma Vila Junina em frente ao Estádio

Nilo Xavier, espaço onde foram concen-
tradas todas as apresentações culturais.

Neste ano de 2022 a gestão
municipal junto a secretaria de cultura,
buscou resgatar o lado mais tradicional
da festa, trazendo de volta o forró dos

bairros e o verdadeiro forró na roça,
em algumas comunidades rurais.

Os moradores do povoado da
Várzea Grande também aproveitaram a
festa com a realização do tradicional São
Pedro, nos dias 1º e 2 de julho.
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MUNICÍPIO DE ABAÍRA VOLTA A REGISTRAR
UM HOMICÍDIO APÓS MAIS DE 8 ANOS

O município de Abaíra, loca-
lizado na Chapada Diamantina,

voltou a registrar uma morte violenta
contra uma pessoa após 8 anos. No

domingo (17), um homem, de 41
anos, identificado como Maurício

Santos Aguiar, foi morto a tiros. Ele
foi encontrado sem vida com marca

de disparos de arma de fogo quando
estava na porta da residência dele.

Após atirar contra a vítima, o
acusado fugiu a bordo de uma

motocicleta. Até a manhã desta terça-
feira (19), o suspeito pelo crime

ainda não foi localizado. Segundo o
Achei Sudoeste, desde 4 de janeiro

de 2014 não havia casos de
homicídios no município.

O ÚLTIMO HOMICÍDIO REGISTRADO NO MUNICÍPIO DA CHAPADA
DIAMANTINA HAVIA SEDO EM 4 DE JANEIRO DE 2014. (FOTO: INTERNET)

IBIASSUCÊ: ENTIDANDES PARTICIPAM DE
REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O SIPIA

No dia 09, sábado, ocorreu a reunião de
alinhamento sobre o Sistema de Informação Para a
Infância e Adolescência - módulo Conselho Tutelar
(SIPIA/CT), a qual estiveram presentes representantes
do Conselho Tutelar, das Secretarias Municipais de
Educação, Cultura, Esportes e Lazer, de Saúde e de
Assistência Social e a Delegacia de Polícia Civil. A
explanação foi feita pelo Coordenador de Gestão
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e
Vigilância Socioassistencial, Jhonatan Abreu de
Araújo, que já realiza a orientação sobre a utilização
do SIPIA/CT desde 2020.

O objetivo foi garantir a compreensão sobre o
fluxo de denúncias e atendimentos dentro do SIPIA
e a importância dos órgãos do Sistema de Garantia
de Direitos (SGD) realizarem resposta das requisições
de serviços públicos via link enviado pelo sistema,
para que sejam concluídos os casos na plataforma.
Esse momento vai de encontro às proposições do Selo
UNICEF 2021-2024 que irá monitorar o percentual
de casos concluídos no SIPIA/CT, além da obri-
gatoriedade de uso da plataforma e as orientações do
Ministério Público para que seja utilizado.

Esse é o terceiro momento neste ano em que há
ação relacionada ao SIPIA com a participação de

ESSE MOMENTO VAI DE ENCONTRO ÀS PROPOSIÇÕES DO SELO UNICEF, QUE
IRÁ MONITORAR O PERCENTUAL DE CASOS CONCLUÍDOS NO SIPIA/CT

profissionais do SGD de Ibiassucê; o primeiro foi
abril com uma transmissão ao vivo no canal do Selo
UNICEF no Youtube com o Coordenador Nacional
do SIPIA, e o segundo foi no final de junho com
outra transmissão ao vivo pelo canal do MDHBrasil
com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

Alguns compromissos assumidos nesta reunião:
Solicitação de acesso ao SIPIA para gestores/
coordenadores técnicos do SGD; Definição de data

para capacitação de coordenadores técnicos do SGD;
Respostas aos ofícios do Conselho Tutelar diretamente
via link e token enviado por e-mail pelo SIPIA;
Cuidado ético ao manusear as informações sobre
os casos inseridos no SIPIA; Compreensão da não-
revitimização de crianças e adolescentes vítimas e
testemunhas de violência, e a contribuição das
informações do SIPIA neste sentido; Utilização dos
dados estatísticos do SIPIA para a correção de rumos
das políticas públicas do município.
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GUANAMBI: UNIDADES DE SAÚDE RECEBERÃO
MELHORIAS EM PARCERIA COM A FIPGUANAMBI

A Secretária Municipal de Saúde
de Guanambi, Nancy Ferraz, acom-
panhou a visita técnica de repre-
sentantes da FIP Guanambi à Unidade
de Pronto Atendimento - UPA 24h e
a sede do SAMU 192, com a finalidade
de implantar uma série de melhorias
nas unidades de saúde referidas e
também em diversas Unidades de
Saúde da cidade.

Segundo a Prefeitura, a parceria entre
o Município e a FIP é estratégico, pois a
faculdade utiliza a estrutura da rede de
atendimento para fins acadêmicos e
como contrapartida social, tem con-

A FIP UTILIZARÁ A ESTRUTURA PARA FINS ACADÊMICOS E COMO
CONTRAPARTIDA SOCIAL CONTRIBUI COM A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS

tribuído com a implantação de melhorias
nas unidades, bem como na aquisição
de equipamentos e tecnologia.

Na UPA será feita ampliação de
salas de atendimento, criação de novos
consultórios e intervenções estruturais
na unidade. No SAMU, será expan-
dida a área do refeitório e conforto
médico. "Nossa meta é melhorar a
ambiência de todas as unidades saúde
do município e possibilitando um
atendimento mais digno e huma-
nizado. A FIP e a UniFG são insti-
tuições de ensino parceiras nesse
processo", frisou Nancy Ferraz.

PREFEITURA DE ABAÍRA TÊM CONTAS REJEITAS
PELO TCM; PREFEITO FOI MULTADO EM R$ 8 MIL

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA) emitiram, na sessão
de quinta (14), parecer prévio recomendando a
rejeição - pelas câmaras municipais - das contas de
governo e de gestão das prefeituras de Abaíra e de
Crisópolis, que estão sob a responsabilidade de Edval
Luz Silva e Edinal Alves da Costa, respectivamente.
Essas contas são relativas ao ano de 2020.

As contas foram reprovadas, principalmente, em
razão da ausência de recursos em caixa para
pagamento das despesas descritas como "restos a
pagar", o que viola o disposto no artigo 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LFR). Pela irregularidade,
foi determinada formulação de representação ao
Ministério Público Estadual (MP-BA) contra os
gestores, para que seja apurada a ocorrência de crime
contra as finanças públicas, nos termos do artigo
359-C do Código Penal.

Após a aprovação dos votos, com os pareceres
sugerindo a rejeição pelas câmaras de vereadores
dessas contas, os conselheiros relatores apresentaram
as Deliberações de Imputação de Débito (DID),
propondo multas de R$ 8 mil a Edval Luz e de R$
2,5 mil a Edinal Alves pelas demais irregularidades
apuradas durante as análises dos relatórios técnicos.
Cabe recurso das decisões.

O TCM-BA EMITIU PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A REJEIÇÃO
DAS CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO EDVAL LUZ SILVA
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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) de 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.

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.

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

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.

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.

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.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.338 - JULHO DE 2022Página 14

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) de 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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IBICOARA: GOVERNO DA BAHIA AUTORIZA
INVESTIMENTOS DE R$ 26,8 MILHÕES

Ibicoara, município localizado na Chapada
Diamantina, comemorou 60 anos de emancipação
na quarta-feira (20) e o Estado da Bahia autorizou
obras em infraestrutura, saúde, educação e outros
setores. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) foi
autorizada a lançar a licitação para pavimentação
de 27,4 km entre a sede do município e o acesso
à Cachoeira do Buracão. O investimento estimado
é de R$ 25,5 milhões.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) foi
autorizada a iniciar as obras de uma ponte sobre o
Rio Mucugezinho, no mesmo trecho. O governador

AO TODO, OS INVESTIMENTOS SOMAM MAIS DE R$ 26,8 MILHÕES,
QUE SERÃO REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, SDR, SUDESB, SETRE,

SEC, SESAB, SSP E SIHS. (FOTO: MATEUS PEREIRA / GOVBA)

Rui Costa participou do ato de assinatura da ordem
de serviço. A Seinfra também foi autorizada a
recuperar o trecho da BA-900, do entroncamento
da BA-142 ao centro de Ibicoara, a providenciar a
reconstrução de pontes danificadas pelas chuvas na
zona rural e a executar a extensão da rede de
iluminação no distrito de Cascavel. A Supe-
rintendência de Desportos do Estado (Sudesb), órgão
da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (Setre),
vai licitar a reforma do Estádio Municipal, em um
investimento de R$ 1,3 milhão.

A Secretaria da Educação (SEC) foi autorizada

a doar um ônibus escolar para o município e a
Secretaria da Saúde (Sesab) a fazer a doação de
uma ambulância tipo van e a construir uma
unidade de saúde na localidade de Água Fria,
no distrito de Cascavel . Já a Secretaria da
Segurança Pública (SSP) vai lançar a licitação para
a construção do Pelotão da Polícia Militar de
Ibicoara. Também foram assinadas ordens de
serviço para que Secretaria de Infraestrutura
Hídrica e Saneamento (SIHS) possa construir
Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
(SAA) nas localidades de Horizonte e Januária.
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ INAUGURA CREAS

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou a
inauguração do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS). Estiveram presentes
autoridades, trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e conselheiros do Centro
Municipal de Assistência Social (CMAS).

A unidade terá a coordenação da psicóloga
Cristiane Nascimento e a equipe técnica composta
pela psicóloga Bruna Andrade, a advogada
Claudia Gonçalves, e a assistente social Marinalva
Santana, que atuavam anteriormente na equipe
de proteção social especial no órgão gestor. Estas
profissionais atuarão no Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos
(PAEFI). A sede do CREAS está localizada na Rua
Tiradentes, 240 - Centro.

O CREAS é uma unidade pública que integra o
SUAS dentro da proteção social especial de média
complexidade, oferecendo serviços especializados e
sistemáticos para famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social
devido à violação de seus direitos.

Em sua fala na inauguração, a Secretária
Municipal de Assistência Social, Maria Placivana,
destacou a importância da implantação do CREAS
no município: "Essa é mais uma conquista para a
nossa cidade e fico feliz em dividir com cada cidadão
de Ibiassucê. O ideal seria se ninguém precisasse
passar por aqui, mas infelizmente ainda há muitas
famílias e jovens que necessitam desse apoio e
acompanhamento. Teve muito trabalho, força e
determinação, com uma equipe maravilhosa,
conseguimos o CREAS.  Esse é um trabalho que não
tem visibilidade, mas é um trabalho que transforma a
vida das pessoas.  O CREAS é a casa da família. Vivemos
tempos de intolerância e estamos empenhados em
fortalecer os vínculos, em garantir direitos. Esse é mais
um passo nessa direção" - disse ela.

A Proteção Social Especial começou a ser pensada
no município quando passou a ser mencionada na

LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, O CREAS SERÁ COORDENADO PELA
PSICÓLOGA CRISTIANE NASCIMENTO E OFERTARÁ SERVIÇO DE PROTEÇÃO

E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI).

1ª Lei Municipal do SUAS em 2017 e em sua
atualização em 2021. Mas o planejamento se fez
presente mesmo dentro do Plano Municipal de
Assistência Social (PMAS) 2018-2021 que buscava
articulação para implantação de um CREAS Regional.
E principalmente após a implantação de uma equipe
de proteção social especial (2018) e de um setor de
vigilância socioassistencial (2019), que contribuíram
diretamente no atendimento das principais demandas
e na geração, padronização e organização de dados
estatísticos para montar diagnósticos e mapeamentos,
respectivamente.

A psicóloga Cristiane Nascimento agradeceu a
gestão pela oportunidade de estar na coordenação,
e falou sobre a importância da implantação do CREAS
no município.  "O CREAS tem uma função muito
importante e deve ofertar atenção nas situações de
risco pessoal e social, negligência, abandono,
violência, ameaça. É uma unidade que prestará
serviços de enfrentamento à violência, abuso e

exploração sexual, serviço de orientação, apoio e
acompanhamento especializado para indivíduos e
famílias com seus direitos violados, orientação e
apoio para adolescentes em cumprimento de medidas
sócio educativas e tantos outros serviços de Atenção
Social Especial. Deixo meu compromisso com a gestão
e com a população de ofertar sempre um serviço
qualificado, acolhedor, humanizado e protetivo."

A nova unidade da assistência social será
mantida com recursos financeiros do Município e
do Estado. O cofinanciamento estadual foi garantido
pela SMAS após adesão à expansão apresentada na
reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de
agosto de 2021. O aceite ocorreu porque o
município já havia enviado no início daquele mês
um diagnóstico detalhado com a incidência das
violações de direitos e violências em Ibiassucê. As
parcelas serão de R$ 3.600 mensais através do Bloco
de Proteção Social Especial alocado no Fundo
Municipal de Assistência Social.
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TCU CONCLUI INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO
POR URÂNIO NAS ÁGUAS DE LAGOA REAL

O Tribunal de Contas da União (TCU) considerou,
através do Acórdão n° 1226/2022, plenamente
cumprida a determinação contida no Acórdão 1058/
2018-TCU-Plenário anexado ao processo TC
020.403/2016-0, no qual a Indústria Nucleares
do Brasil (INB) era questionada quanto à possível
contaminação em água para consumo humano em
Lagoa Real, município localizado no sudoeste baiano.

De acordo com a análise do órgão, realizada
através dos resultados de monitoração e pareceres
entregues pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), as
informações apresentadas indicam a inexistência de
contaminação por urânio nas águas do município.
As monitorações ambientais ocorreram entre 2018
e 2021 em consonância com as determinações do
TCU e com a definição dos pontos de amostragem
pela empresa conjuntamente com o Ibama.

O documento do TCU cita  o Ofício nº 1171/
2021/GABIN, de 28/10/2021, do IBAMA, segundo
o qual os resultados obtidos em 2021 são
semelhantes aos dos anos anteriores no sentido de
não terem sido identificadas anomalias relativas à
concentração de urânio, conforme trecho a seguir:
"Ao se considerar esse novo conjunto de dados de
monitoramento (quadrimestres de 2020 e primeiro
quadrimestre de 2021), mantém-se entendimento
exposto no Parecer Técnico nº 232/2020-COMIP/
CGTEF/DILIC (SEI 8403378), qual seja, que esta

A DECISÃO SE BASEOU NO PARECER DO IBAMA QUE MONITOROU
PONTOS DE UMA REGIÃO QUE COMPÕE A PROVÍNCIA URANÍFERA

equipe não identifica nenhuma anomalia nas
concentrações de urânio nas águas monitoradas".

Segundo parecer do IBAMA, os resultados
referentes aos quadrimestres de 2020 e ao primeiro
quadrimestre de 2021 não indicaram compro-
metimento das águas estudadas no que se refere ao
parâmetro Urânio Total, seja considerando os valores
máximos permitidos das normatizações ambientais
(0,02mg/L para águas superficiais e 0,015mg/L para
águas subterrâneas) ou os limites para potabilidade
na normatização do Ministério da Saúde (0,03mg/
L). Em suma, o IBAMA relata que não foram
identificadas, ao longo de todo o período de
monitoramento do Acórdão (2018/2021) e no
âmbito dos sítios amostrais de Lagoa Real, que
consideraram tanto pontos de águas superficiais
como subterrâneas, anomalias relativas à concentração
de urânio, seja pela superação dos valores de
background (anteriores à instalação do empreen-
dimento da INB na região) ou mesmo dos valores
máximos permitidos constantes dos normativos
ambientais.

Este parecer salienta ainda que os pontos
monitorados estão localizados em uma região que
compõe a Província Uranífera de Lagoa Real. Assim,
esse entendimento não exclui a possibilidade de
ocorrência de valores que fogem da normalidade
nas concentrações de urânio das águas até então
monitoradas, principalmente em função das

interações entre as condições climáticas e as
características dos solos e das rochas.

O processo, que havia sido aberto pelo TCU para
investigar a atuação da INB na região após a
veiculação de notícias pela imprensa de uma possível
contaminação de urânio, foi encerrado por
unanimidade. "Dessa forma, entende-se que as
informações apresentadas pelo Ibama ao longo do
processo atendem ao princípio da precaução de
forma razoável, sendo possível considerar plenamente
cumprido".

"Com o resultado da análise, a INB mais uma
vez comprova a sua responsabilidade com a
segurança e controle de seus processos e com a
proteção à saúde dos seus empregados e da
população que reside no entorno de suas instalações.
É importante ressaltar que a INB desenvolve
permanentemente programas de monitoração
ambiental e de proteção radiológica, que tiveram início
ainda na fase pré-operacional. Existe uma equipe
dedicada à execução destes programas e as atividades
realizadas seguem procedimentos previstos e
aprovados pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) e pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Os resultados das análises realizadas dentro dos
programas de monitoração são enviados pela INB
para serem avaliados e aprovados pela CNEN e pelo
Ibama", diz a INB, em nota.
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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, na quarta-feira (06), que
destinou certificação de Menção Honrosa em nível
Nacional aos alunos que foram destaque na 16ª
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP). Junto aos estudantes das
escolas municipais, outros alunos de Caculé

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

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
foi um momento de suma importância para todos

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.

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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BRUMADO: ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS
ASSISTEM PALESTRA SOBRE TRABALHO INFANTIL

Na quinta-feira (07), foi realizada
na Escola Municipal em Tempo Integral
Professora Maria Sônia e Sá Teles,
localizada na Vila Presidente Vargas, a
palestra "Não ao Trabalho Infantil, Sim
à Educação de Qualidade", para os
alunos do Ensino Fundamental ll e aos
seus responsáveis.

Ministrada pela psicóloga Mariana
Teixeira e pela assistente social Iara Thaís,
dos Centros de Referência em Assistência
Social (CRAS) Yolanda Pires e Especiali-
zado em Assistência Social (CREAS) Chi-
co Xavier, respectivamente, além da cola-
boração dos membros do Núcleo de
Cidadania dos Adolescentes (NUCA)
e profissionais da área da educação.

A PALESTRA FOI MINISTRADA PELA PSICÓLOGA MARIANA TEIXEIRA E PELA
ASSISTENTE SOCIAL IARA THAÍS NESSA QUINTA-FEIRA (07)

RUAS DO DISTRITO DA JIBOIA ESTÃO SENDO
PAVIMENTADAS PELA PREFEITURA DE CARAÍBAS

As ruas do distrito da
Jiboia, município de Caraíbas,

localizado no sudoeste
baiano, estão passando por

obras de calçamento e
pavimentação. Segundo a

Prefeitura Municipal de
Caraíbas, em informação

divulgada via Instagram na
terça-feira (05), ao todo,
mais de 2 mil metros já
foram pavimentados, re-

presentando cerca de 50%
do serviço a ser concluído.

AO TODO, MAIS DE 2 MIL METROS JÁ FORAM PAVIMENTADOS,
REPRESENTANDO CERCA DE 50% DO SERVIÇO A SER CONCLUÍDO
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IBIASSUCÊ: CARRETA DE RASTREIO DE CÂNCER
DE MAMA ATENDEU MAIS DE 700 MULHERES

O município de Ibiassucê recebeu a Unidade
Móvel do Rastreamento do Câncer de Mama,
realizando mamografias bilateral em mulheres de
40 a 69 anos, prioritariamente as mulheres de
50 a 69 anos. Durante os dias 7 a 12 de julho
o veículo ficou instalada na Unidade de Saúde
da Família Pedrinhas. A Estratégia atendeu mais
de 700 mulheres.

A segunda fase com exames de ultrassonografia
e biopsia será programada para quando for concluída
a primeira fase para aquelas mulheres que por ventura
necessite de exames complementares. "Nosso objetivo
é ampliar o acesso e incentivar as mulheres a

DURANTE OS DIAS 7 A 12 DE JULHO O VEÍCULO FICOU INSTALADA NA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDRINHAS. (FOTOS: AUGUSTO JACKSON)

realizarem exames de mamografia, com o intuito
também de um possível diagnóstico e tratamento
precoce do câncer de mama", disse a secretária
Rosania Almeida.

Mamografia: por que é importante realizar?Mamografia: por que é importante realizar?Mamografia: por que é importante realizar?Mamografia: por que é importante realizar?Mamografia: por que é importante realizar?

A mamografia é o exame que apresenta o melhor
custo benefício para detecção do Câncer de Mama,
pois quando realizada periodicamente por mulheres
acima de 40 anos contribui para a redução da
mortalidade em razão da doença. Isso acontece não
apenas porque a detecção e o diagnóstico precoce
aumentam as chances de cura, mas também porque

a realização do tratamento clínico e cirúrgico na fase
inicial da doença permitem uma abordagem menos
agressiva.

A mamografia é um exame de Raio-X realizado
em um equipamento denominado mamógrafo.
Durante a realização do exame, a mama da paciente
é comprimida entre duas placas de acrílico, para
permitir uma melhor visualização das estruturas da
mama. Por meio desse procedimento, é possível se
detectar lesões benignas e cânceres em estágio ainda
inicial, possibilitando a detecção de nódulos que
não são descobertos durante o autoexame ou em
consultas de rotina.
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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)

ADOLFO MENEZES REBATE JOÃO LEÃO:
“NUNCA SE TRABALHOU TANTO NA BAHIA”

Após o vice-governador João Leão
(PP) declarar que ACM Neto (União
Brasil) irá manter obras importantes
para o estado caso seja eleito, como a
ponte Salvador-Itaparica, mas que não
iria manter "convênios fantasmas" com
prefeituras, o presidente da Assembleia
Legislativa (AL-BA), Adolfo Menezes,
elencou uma série de feitos do
governo, do qual João Leão fazia parte,
e atacou o ex-aliado. João Leão rompeu
a aliança PP-PSD-PT e, atualmente, é
aliado de ACM Neto, principal
candidato ao Governo do Estado
junto ao petista Jerônimo Rodrigues.

"Com 24 policlínicas entregues,
20 hospitais e mais de R$ 7,8 bilhões
aplicados somente em 2021 em obras,
equipamentos e recursos humanos na
área da saúde, nunca se trabalhou

VICE-GOVERNADOR ROMPEU E ATUALMENTE É ALIADO DE ACM NETO,
PRINCIPAL CONCORRENTE DO PETISTA JERÔNIMO RODRIGUES

tanto na Bahia. Isso sem contar outros
investimentos e os convênios firmados
com os municípios na saúde, agri-
cultura, infraestrutura, educação e
tantas outras áreas. Adversários que
estiveram tanto tempo junto a esse
projeto tem que reconhecer e parar de
espalhar fake news", disse Menezes,
ressaltando ainda que o governador
Rui Costa (PT) tem compromisso com
as prefeituras e a população: "O
Governo do Estado concluiu o metrô
de Salvador e agora está ampliando,
mesmo com atraso nos aportes
federais .  Nenhum convênio foi
suspenso e há recursos assegurados
para honrar os compromissos fir-
mados. Já passou da hora dos
adversários pararem de afrontar a
verdade e reconhecer o trabalho."
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SEBRAE: MUNICÍPIO DE TANHAÇU PARTICIPA
DO PROGRAMA ‘CIDADE EMPREENDEDORA’

Com mais de 20 mil habitantes,
Tanhaçu, no Sudoeste baiano, entra na
lista dos municípios que aderiram ao
programa Cidade Empreendedora em
2022. Com uma cultura empreende-
dora desde o surgimento, o município
firmou parceria com o Sebrae e deve
desenvolver as ações do programa em
todos os eixos estratégicos.

Para Josi Viana, gerente regional do
Sebrae, o comprometimento da gestão
municipal e dos agentes de transfor-
mação do município, junto às ações
do programa, certamente trará resulta-
dos muito positivos. "O programa
Cidade Empreendedora vem somar
esforços com o município para facilitar
a vida do empreendedor, desde a
entrada única de documentos para a
formalização de negócios, passando
pelo fomento da educação empreen-
dedora no ensino fundamental, até as
oportunidades que poderão ser criadas

AÇÕES ESTRATÉGICAS JÁ ESTÃO SENDO ELABORADAS PRINCIPALMENTE NO
SEGMENTO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. (FOTO: DANILO PEREIRA)

para os pequenos negócios locais já
existentes, através das compras públicas.
O engajamento dos atores municipais
será crucial para possamos fazer de
Tanhaçu um lugar melhor para
empreender", reforçou a gerente.

De acordo com Edson Carlos Silva,
secretário de Administração e Finanças
do município, as ações do programa
estão em concordância com os objetivos
pretendidos pela gestão municipal. "O
Cidade Empreendedora veio muito a
calhar, porque nós, enquanto gestão,
estamos buscando modernizar a parte
burocrática de formalização dos
negócios, fomentar o comércio e capacitar
a mão de obra local. Dessa forma, é
possível reter renda no município e
ajudar a melhorar a qualidade de vida
da população", afirmou Silva.

Ainda conforme o secretário, o que
mais chamou a atenção foi a atuação
do programa em diversos eixos

estratégicos, principalmente no que diz
respeito à educação. "Nossas expec-
tativas são as melhores possíveis. O
programa atinge a sociedade no ponto
mais sensível de transformação, que é
a educação, de forma que a gente já
possa estimular em nossas crianças,

desde cedo, nosso espírito empreen-
dedor, no sentido de cuidar bem dos
recursos, dar valor ao dinheiro. Penso
que fazendo esse programa funcionar
de verdade, existe uma perspectiva
muito boa de transformação em toda
a população", destacou.

MAETINGA: GOVERNO DA BAHIA INAUGURA ARENA
ESPORTIVA E AUTORIZA AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO

O Estado da Bahia autorizou, na segunda-feira
(04), obras de reforma e ampliação no Colégio
Estadual Edvaldo Flores, no município de Maetinga,
no sudoeste baiano. A unidade atende 351 alunos
e terá cinco novas salas, auditório, refeitório, campo
de futebol society com pista de atletismo, vestiário e
quadra poliesportiva coberta. O investimento público
é de R$ 6,7 milhões.

Também foram autorizadas licitações para a
construção de um Sistema Simplificado de Abaste-
cimento de Água (SSAA) na localidade de Espinho,
que fica a 16km da sede do município, e para ampliação
do Sistema Integrado de Abastecimento de Água
(SIAA) de Anagé, Caraíbas, Maetinga, Presidente Jânio
Quadros e localidades rurais na área de influência
desses municípios. Somadas, as obras terão um
investimento de mais de R$ 97 milhões.

Foi autorizada ainda a construção de cinco
barreiros para as localidades de Fazenda Gameleira,
Fazenda Lagoa do Raimundo, Fazenda Capim, Fazenda
Mundo Novo e Fazenda Serra, na zona rural. Para a
saúde, foi autorizada a construção de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) e a cessão de equipamentos

 TAMBÉM FORAM AUTORIZADAS LICITAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE
UMA UNIDADE CONJUGADA DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR (PM-BA)

para a sala de emergência do Pronto de Atendimento
Adonídio João Ribeiro.

Na área da segurança pública, foram autorizadas
licitações para a construção de uma unidade
conjugada para a Polícia Civil e para o pelotão da
Polícia Militar (PM-BA). Para reforçar a infraestrutura,
foi autorizada, ainda, licitação para a pavimentação

de diversas ruas. Por fim, o município foi contemplado
com a inauguração da Areninha Campo Society, com
grama sintética. Também está autorizada a licitação
para urbanização e melhoras do parque que fica no
entorno da obra, com uma nova pista de caminhada,
brinquedos e iluminação. O investimento total é de
mais de R$ 1,3 milhão.
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MATINA RECEBE INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO,
SEGURANÇA, SAÚDE, INFRA E URBANIZAÇÃO

Em Matina, no sudoeste baiano,
o Estado da Bahia emitiu, na quinta-
feira (07), ordem de serviço para a
pavimentação da BA-573, no trecho
que liga o município a Riacho de
Santana, compreendendo 36, 61km,
em que serão investidos R$ 63,8
milhões. Também foi autorizada
licitação para recuperação de outro
trecho da mesma rodovia, que liga
Matina a Guanambi. A população de
cerca de 12,3 mil pessoas terá, ainda,
uma nova unidade de ensino da rede
pública estadual, para atender aos
alunos do atual Colégio Estadual
Grandes Mestres Brasileiros. Os
anúncios foram feitos em solenidade
com a presença do governador Rui
Costa (PT).

O novo colégio funcionará em
tempo integral e será composto por um
bloco principal, com dois pavimentos,
para 12 salas de aula, quatro labora-
tórios, biblioteca e salas multifuncionais.
A unidade também contará com
auditório, refeitório e cozinha industrial,
além de quadra poliesportiva coberta
e com arquibancada, vestiário e campo
de futebol society com pista de

atletismo. A ordem de serviço autoriza
a obra que terá investimentos de R$
18,7 milhões.

Também serão investidos mais R$
1,4 milhão, destinados para aquisição
de mobiliários e equipamentos para as
escolas municipais de Matina, promo-
vendo adequação das unidades de
ensino. O Estado da Bahia autorizou,
também, a cessão de um ônibus escolar
para o município e firmou parceria com
a prefeitura para a implantação de uma
unidade da Creche Pró-Infância, no
bairro Alvorada, com investimentos de

R$ 4,2 milhões do Estado.
O Estado da Bahia autorizou, ainda,

a licitação para construção do Centro
Integrado de Segurança Pública, onde
serão instalados a Delegacia Territorial
(DT) e o destacamento da Polícia Militar
de Matina. Na área da saúde, o Estado
da Bahia autorizou licitação para obras
de construção de uma Unidade Básica
de Saúde. Na ocasião, foi anunciada a
cessão de uso de equipamentos
hospitalares e de um kit odontológico
para o Hospital Municipal Herme-
negildo Cardoso de Castro, com

AUDITORES FISCAIS APONTAM QUE A BAHIA PODE
PERDER R$ 2,4 BILHÕES COM REDUÇÃO DO ICMS

Um estudo feito pelo Instituto dos
Auditores Fiscais do Estado da Bahia
(IAF) apontou que o decreto estadual
que reduz a alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), em obediência ao Projeto de
Lei Complementar (PLP) 18/2022,
resultará em uma perda de cerca de R$
2,4 bilhões em arrecadação até o final
de 2022.

Com o objetivo de provocar a
redução no valor dos combustíveis na
bomba, aliviando o gasto do consumi-
dor com gasolina, o PLP 18, que limita
a aplicação de alíquota do ICMS sobre
combustíveis, gás natural, energia
elétrica, comunicações e transporte
coletivo, foi aprovado no Senado. Com
a decisão, as operações com energia
elétrica, combustíveis e serviços de
comunicação serão tributadas pela
alíquota de 18%, não se aplicando
também a incidência do percentual de
2% destinado ao fundo de combate à
pobreza. Diante disso, os municípios
deixam de arrecadar 25% do montante

de R$ 2,4 bilhões, o que refletirá
diretamente no atendimento às
demandas da educação, saúde e
segurança pública. "Será uma perda
irreparável. Os municípios irão perder
receita e a população será penalizada",
alertou o diretor do IAF.

Até 22 de junho, as alíquotas
aplicadas eram de 25% para óleo diesel
e álcool etílico anidro combustível
(AEAC); 26% nos serviços de teleco-

municações, inclusive serviço especial
de televisão por assinatura; e 28% nas
operações com gasolina. No caso do
diesel, a legislação baiana já previa
redução de base de cálculo de forma
que a carga tributária ficasse em 18%.
Adicionalmente, através do Decreto nº
21.488 de 1º de julho, ficou estabele-
cido que para fins de substituição
tributária em relação às operações com
os produtos óleo diesel, gasolina e gás

liquefeito, a base de cálculo será a
média móvel dos preços médios
praticados ao consumidor final nos 60
meses anteriores.

Com o objetivo de reverter o quadro,
a Bahia, outros 9 estados e o Distrito
Federal ingressaram com a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7195,
ressaltando que "a medida impõe ônus
excessivo e desproporcional aos entes
federados, comprometendo a conti-
nuidade dos serviços essenciais
prestados à população". A ministra do
Supremo Tribunal Federal (STF) e relatora
da ADI, Rosa Weber, requisitou informa-
ções ao presidente da República, Jair
Bolsonaro (PL), à Câmara dos Depu-
tados e ao Senado Federal sobre a
norma que passou a classificar combus-
tíveis, gás natural e outros itens como
essenciais. As autoridades têm o prazo
comum de 10 dias para prestarem as
informações e, sucessivamente, a
Advocacia-Geral da União (AGU) e a
Procuradoria-Geral da República (PGR)
terão 5 dias para manifestação.

investimento de R$ 281 mil para os
matinenses.

Para promover a comercialização de
produtos da agricultura familiar, a
gestão estadual autorizou a cessão de
20 barracas, que serão utilizadas em
feiras livres. O Estado também autorizou
investimentos para melhoria do tráfego
e escoamento da produção agrope-
cuária da região, a partir da locação
de máquinas e aquisição de combustível
para recuperação de estradas vicinais
afetadas pelas fortes chuvas ocorridas
em dezembro de 2021.

Para a urbanização de Matina, foi
autorizado dois processos licitatórios
para pavimentação de ruas, com
drenagem e sinalização vertical de
trânsito, contemplando as seguintes
ruas: da Bandeira, 27 de Novembro,
Alcebíades Ribeiro e Santo Antônio. A
segunda licitação atende à Rua
Germina Francisca de Oliveira e
travessas adjacentes, além das ruas José
Pereira Benevides, Juvenal José No-
gueira e Travessa Arthur Fernandes. A
ação de urbanização inclui, ainda, a
implantação de sinalização vertical de
trânsito para outras ruas do município.
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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 na 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 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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