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BROTAS DE MACAÚBAS RECEBEU
AUTORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DURANTE

VISITA DO GOVERNADOR RUI COSTA

O município de Brotas de Macaúbas, na Chapada
Diamantina, recebeu do Estado um conjunto de
ações nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento
econômico, urbano, segurança, educação e
abastecimento de água. Entre as iniciativas, foi
autorizado o início da recuperação de 38km da BA-
156, que liga a sede à BR-242, e entregue a ampliação
com reforma de uma Unidade de Beneficiamento de
Mel. Os atos de autorizações e inauguração foram
realizados nesta quarta-feira (03), na sede do município,
com a presença do governador Rui Costa (PT).

A restauração da pavimentação da rodovia BA-
156, no trecho que vai da sede do município até o
entroncamento com a BR-242, em Ipupiara, representa
um investimento de R$ 26 milhões e vai possibilitar o

FOI AUTORIZADO O INÍCIO DA RECUPERAÇÃO DE 38KM DA BA-156
E ENTREGUE A AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UMA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO DE MEL. (FOTOS: FERNANDO VIVAS / GOVBA)

trânsito de mercadorias e dos 78 mil habitantes de
Brotas de Macaúbas e dos municípios vizinhos.

A Unidade Beneficiamento de Mel da Associação
dos Apicultores do Vale do Riacho Grande (Apivarg),
na localidade de Novo Horizonte, a 20km da sede,
recebeu investimentos da ordem de R$ 560 mil e
atende a cerca de 100 empreendedores locais, que
produzem anualmente 40 toneladas de mel e geram
um faturamento de R$ 540 mil para a associação.

Na área de educação, foram autorizadas as
licitações para a construção de três escolas, uma
estadual e duas municipais. A nova escola estadual
vai receber os alunos do atual Colégio João Paulo I,
contando com seis salas de aula, auditório,
laboratórios e quadra poliesportiva2, entre outros

equipamentos. A nova escola municipal da localidade
de Cocal vai contar com 12 salas de aula e a da
localidade de Gamela vai contar com outras seis
salas de aula. Além disso, o Estado cedeu um ônibus
escolar para o município.

O Estado também autorizou a licitação para a
requalificação do Sistema Simplificado de Abaste-
cimento de Água (SIAA) de Brotas de Macaúbas,
com investimento de R$ 700 mil, reforçando o
abastecimento hídrico para mais de 4 mil baianos.
Além disso, foram autorizadas as licitações para a
construção de uma nova Delegacia da Polícia Civil e
de uma nova unidade da Polícia Militar. Na área de
urbanização, serão pavimentadas diversas ruas nas
localidades de Lagoa Nova, Feira Nova e Cocal.
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COM APOIO DA INTERCEMENT, CAMPEONATO DO
BEM FAZER ESTÁ SENDO DISPUTADO EM BRUMADO

A Prefeitura de Brumado, através das Secretarias
Municipais de Saúde (SESAU), de Educação (SEMEC)
e de Desenvolvimento Social (SESOC), além do apoio
do Instituto Intercement, está realizando diversas
ações que fazem parte do projeto "Dia do Bem Fazer".

Nos dias 04, 05, 11 e 12 e 18 e 19, o Ginásio de
Esportes Antônio Alves Ribeiro estará sediando o
Campeonato do Bem Fazer, com grandes jogos de Futsal

O TORNEIO CONTA COM PARTIDAS DE FUTSAL FEMININO E BALEADO,
QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO GINÁSIO ANTÔNIO ALVES RIBEIRO

Feminino e Baleado Feminino, além de amistosos com
equipe do Futsal Masculino. A entrada é 1 kg de
alimento não perecível, os quais serão destinados a
famílias carentes do município. Já no dia 17, tem roda
de conversa sobre os serviços e cuidados com os pets,
com a veterinária Drª Thais Maria. O evento terá início
às 8h30, na sala de treinamento da Prefeitura.

As ações do Bem Fazer terminarão no dia 20,

quando será realizada a Feira do Bem, na Praça da
Igreja Matriz, durante todo o dia, com stands da
SESOC; dos Centros de Referência em Assistência
Social (CRAS) e o de Referência em Assistência Social
(CREAS), do Cadastro Único, do Conselho Tutelar e
do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA).
Além de atividades artísticas e culturais, diversos
atendimentos e serviços serão ofertados nos stands.
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MP DA BAHIA ADERE À CAMPANHA NACIONAL
“MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ELEIÇÕES 2022”

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) aderiu
à campanha "Ministério Público nas Eleições
2022", veiculada nessa última segunda-feira (1º)
nas mídias digitais e redes sociais das unidades
do MP brasileiro, federal e estaduais. A campanha
foi desenvolvida pelo MP de Mato Grosso do
Sul, com adesão do Conselho Nacional do
Ministérios Público dos Estados e da União

A CAMPANHA FOI DESENVOLVIDA PELO MP DE MATO GROSSO DO SUL,
COM ADESÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIOS PÚBLICO DOS

ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG) E DO MPF. (FOTO: DIVULGAÇÃO)
(CNPG) e do Ministério Público Federal (MPF).

As peças que estão sendo publicadas nas redes
sociais do MP baiano reforçam o papel fiscalizador
dos Ministérios Públicos na votação e apuração do
pleito, bem como o de recebimento de denúncias e
reclamações durante o processo eleitoral. A
campanha também está sendo veiculada em emissoras
de rádio e televisão que têm convênios com os MPs.

Iniciativa do MPMS, a campanha foi aprovada durante
a última reunião do CNPG ocorrida em Manaus,
após ser apresentada pelo procurador-geral de Justiça
do Mato Grosso do Sul Alexandre Magno, que
preside o Grupo Nacional de Coordenadores
Eleitorais (Gnace) do Conselho. Na ocasião, os
procuradores-gerais debateram a atuação do
Ministério Público brasileiro nas eleições de 2022.
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Muitas pessoas vivem cansadas. Cansaço está
ligado a esforço. Se alguém está cansado é porque
se esforçou, deu de si trabalho duro. A vida foi para
ele um esforço e às vezes até um tormento. Ele
trabalhou muito e por isso se cansou. O dicionário
define cansaço como: cansado é aquele que se
encontra esforço e queixa. Na linguagem antiga não
significava apenas a sensação física e emocional de
fadiga após um esforço, mas também a fraqueza do
ser, a miséria e a sensação de aperto na presença
dos outros. O significado da palavra cansado se
desdobra em muitas situações. Não só as pessoas
ficam cansadas, mas mãos ficam cansadas, os joelhos

ficam cansados. O profeta Jeremias dizia que Deus
promete alívio para todas as almas cansadas. Um
coração cansado anseia por descanso. O trabalho
cansa, mas a melancolia, a viagem também cansa.

Um autor de uma peça teatral dizia assim: alguns
estão cansados da tristeza, outros estão cansados
demais para ficarem tristes, cansados para qualquer
coisa. A tradição espiritual compreende o cansaço
de outro modo, observando-o como uma chance de
mudar não só a vida. A ideia do cansaço pode nos
levar a temas essenciais da vida espiritual, tais como
o ócio, a contemplação, a receptividade, a vida na
graça e humildade, a obediência ao ritmo da alma e

do corpo. Por isso, o nosso cansaço pode nos ajudar
a descobrirmos valores importantes.

Não se trata de lutar com o cansaço, e sim de
conviver com ele e vê-lo como um amigo que nos
conduz a nossa própria verdade e ao mistério de
Deus e da humanidade.

Diante disso, cada um pode se perceber no
estado que está e a partir da percepção do
cansaço que tem, dizer: "eu provavelmente posso
também viver de um jeito diferente, perceber mais
a importância da contemplação, do silêncio, do
ócio, da gratuidade, do repouso..." Isso nos tornará
muito melhores. Pense nisso!

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O SIGNIFICADO DO CANSAÇO

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

UFBA OFERTA VAGAS PARA OS CURSOS DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E EM DANÇA NA

UAB BRUMADO; INSCRIÇÕES VÃO ATÉ DIA 15

A Universidade Federal da Bahia
(UFBA) abriu processo seletivo simpli-
ficado para preenchimento de vagas
remanescentes para os cursos de Li-
cenciatura em Matemática e Licenciatura
em Dança. Os cursos serão ofertados
na modalidade EAD, através do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB),
polo Brumado, no sudoeste do estado.
As inscrições estão abertas até às 17h
do dia 15 de agosto, no Sistema de
Concursos (SISCON) da UFBA. A taxa
é de R$ 85.

Ao todo, são 20 vagas para o curso
de Licenciatura em Dança e 15 em
Matemática. Aos interessados no curso
de Dança, pode se inscrever qualquer
pessoa que tenha concluído o Ensino
Médio e tenha alguma experiência com
a área de dança ou participação em
eventos artísticos. Já o de Matemática,
pode se inscrever qualquer professor
da rede pública ou privada.

Os cursos serão oferecidos a partir
de agosto/setembro de 2022 e março
de 2023, na modalidade EAD, com a
realização de atividades presenciais
obrigatórias, desenvolvidas nos Polos
de Apoio Presencial ou em espaços
específicos no município do polo sede.

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS ATÉ ÀS 17H DO DIA 15 DE AGOSTO, NO
SISTEMA DE CONCURSOS (SISCON) DA UFBA. A TAXA É DE R$ 85
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ARACATUENSE ELISEU DE LIMA DIRIGE
DOCUMENTÁRIO “DO CAOS À ESPERANÇA”

Para muitos Mario Quintana é conhecido como
"o poeta das coisas simples", mas para Dona Anita,
Bianca, Seu Joanim, Byl e outras 60 mil pessoas, é o
lugar onde eles moram.  Ao ouvir falar sobre esse
lugar, o mobilizador de juventude, o escritor e
mestrando em comunicação, Eliseu de Lima,
mobilizou um grupo de jovens voluntários de
diferentes cidades do Brasil para passar uma semana
nesta comunidade, Mario Quintana, localizada na
cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Para Eliseu, o projeto foi alimentado por querer
saber e conhecer mais sobre as pessoas que vivem as
notícias que apenas escutamos, saber como elas lidam
com os desafios, para onde esperam que as suas vidas
caminhem e dar voz para que eles mesmos pudessem
compartilhar suas histórias, lutas e esperanças. Embora
a cobertura da mídia se concentre nos problemas das
pessoas, muitas vezes se esquecem de escutá-las.

Os jovens se encontram em Porto Alegre numa
segunda-feira (11/07), e na sexta-feira seguinte (15/
07), quinto e último dia de caminhada, encontros,
bate-papos na comunidade, gravações e montagem,
moradores do Mário Quintana se reuniram e juntos
assistiram em um telão, um emocionante docu-
mentário com as histórias deles, do lugar onde eles
moram e que eles mesmos contaram: Do Caos à
Esperança, que conta com 16 minutos de histórias,
depoimentos, emoção, risos, poesias do poeta Mario
Quintana e citações bíblicas.

O DOCUMENTÁRIO "DO CAOS À ESPERANÇA", GRAVADO NO BAIRRO
MARIO QUINTANA (PORTO ALEGRE), É O PRIMEIRO DE MUITOS, AFIRMA

O DIRETOR ELISEU DE LIMA. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Para Eliseu, diretor do documentário, além de
assumir importância antropológica e relevância em
dimensão social e cultural, pela exposição e
representação de realidades distintas e pela reflexão
sobre a construção de identidades sobre lugares e
seus moradores, "Do Caos à Esperança" reforça a
ideia de que fé e cinema é uma mistura que dá
certo. Este é apenas o primeiro de muitos, afirma
diretor Eliseu de Lima, que também é pastor com

foco em juventude.
Filmado e apresentando na segunda semana de

julho de 2022, no Bairro Mario Quintana, em Porto
Alegre (RS), o documentário, resultado de uma das
ações da MOBI Brasil (www.mobi.org.br), Movimento
de Jovens da Convenção das Igrejas Batistas
Independentes - CIBI, liderada por Eliseu de Lima,
estreia nesta sexta-feira (05), às 21h, no canal da
MOBI no YouTube.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.340 - 30/07 A 05 DE AGOSTO DE 2022Página 06

ALEX PORTELA

A categoria de Servidores Municipais denomi-
nadas de "guardas municipais" atuam nas cidades
em todo território nacional. Nas suas atividades
diárias desempenham importantes funções que
ajudam na gestão municipal, desde a guarda do
Patrimônio Público Municipal até mesmo colaborando
com a organização e com a ordem pública no âmbito
das Secretarias Municipais ou nas vias e praças
públicas.

Nessas atividades, que se assemelham a função
de polícia, com as respectivas ressalvas, o profissional
de certa forma lida diariamente com situações de
riscos e perigos, ainda mais, se for levado em
consideração o alto índice de violência que assola a
grande maioria dos municípios brasileiros.

Nessa perspectiva ao nosso olhar, essa categoria
faz jus ao recebimento de um benefício que nem
todas as gestões municipais pagam de forma regular,
qual seja: O ADCIONAL DE PERICULOSIDADE.

Esse benefício, que está elencado nas Leis e
Normas brasileiras que regulam as relações de
trabalho é, em resumo, um valor devido ao empregado
exposto a atividades periculosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego.

Nessa perspectiva são consideradas atividades
ou operações perigosas, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado em virtude de exposição permanente do

PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
A GUARDA MUNICIPAL - DIREITO DA CATEGORIA

trabalhador a: Inflamáveis, explosivos ou energia
elétrica; Roubos ou outras espécies de violência física
nas atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrimonial, sendo essa parte final justamente as
atividades e funções desempenhadas pelos guardas
municipais.

Geralmente, se não houver norma ou lei que
especifique algo contrário, o valor do adicional de
periculosidade será o salário do servidor/guarda
municipal acrescido de 30%, sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participações
nos lucros da empresa, sendo que essa parte final
não se aplica a servidores públicos municipais.

Conforme a Portaria do MTE 1885 de 2013,
todos os trabalhadores expostos a atividades e
operações perigosas com risco de roubos ou outras
espécies de violência física nas atividades profissionais
de segurança pessoal ou patrimonial, seja empregado
por empresa privada ou da administração pública
direta ou indireta (vigilante, guardas municipais,
seguranças e etc.) tem direito ao recebimento do
adicional de periculosidade, pela exposição ao "agente
periculoso".

Vale ressaltar que o Art. 1º da Portaria do MTE
1885 de 2013 aprova o Anexo 3 - Atividades e
operações perigosas com exposição a roubos ou
outras espécies de violência física nas atividades
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial -
da Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e

operações perigosas dessa forma, tendo em vista que
a atividade dos "guardas Municipais" passa
essencialmente pela segurança patrimonial da
municipalidade, verifica-se o enquadramento da
atividade dessa classe com as especificações contidas
na citada Portaria do MTE.

Além dessa normativa exarada pelo Ministério
do Trabalho, em quase todos os ESTATUTOS DOS
SERVIDORES, que regem a relação funcional entre
município e servidor, trazem no texto o direito ao
recebimento do Adicional de Periculosidade. No
entanto, em muitos municípios Brasil a fora essa
categoria não recebe o benefício, nem busca no
âmbito judicial que o direito ao benefício seja
concedido no âmbito da gestão municipal.

Dessa forma, com base na Portaria do MTE 1885
de 2013 e nas Leis Municipais que tratam dos
Estatutos dos Servidores, verifica-se que a categoria
dos guardas municipais possuem o Direito ao
Recebimento do Adicional de Periculosidade.

Por fim, ressaltamos que, caso algum servidor
municipal, que atua na condição de guarda municipal
e efetivamente exerça as funções supramencionadas,
não esteja recebendo o pagamento desse direito,
pode ingressar com ação judicial junto ao juízo da
Fazenda Pública no intuito de fazer prevalecer o direito
ao recebimento do adicional aqui mencionado,
inclusive com possibilidade de recebimento do valor
do benefício retroativo aos 05 (cinco) últimos anos.

FEIRA DO BEM ACONTECE NESTE SÁBADO (20)

As ações da Campanha do Dia do Bem Fazer
encerram neste sábado (20), com a Feira do Bem,
que funcionará na Praça da Igreja Matriz, durante
todo o dia, com stands da SESOC; dos Centros de
Referência em Assistência Social (CRAS) e o de
Referência em Assistência Social (CREAS), do Cadastro
Único, do Conselho Tutelar e do Núcleo de
Cidadania de Adolescentes (NUCA), além de
atividades artísticas e culturais, diversos atendimentos
e serviços serão ofertados nos stands.

A campanha é realizada pela Prefeitura de
Brumado, através das Secretarias Municipais de Saúde
(SESAU), de Educação (SEMEC) e de Desenvolvimento
Social (SESOC), além do apoio do Instituto
Intercement. Nos últimos dias 04, 05, 11 e 12 e 18
e 19 foi realizado, no Ginásio de Esportes Antônio
Alves Ribeiro, o Campeonato do Bem Fazer, que
contou com partidas de Futsal e Baleado Feminino,
além de amistosos com equipe do Futsal Masculino.

O EVENTO ACONTECERÁ DURANTE O DIA INTEIRO NA PRAÇA DA IGREJA
MATRIZ E CONTARÁ COM DIVERSOS STANDS, DA SESOC, CRAS, CREAS,

ENTRE OUTROS. (FOTO: LUCIANO SANTOS / 97NEWS)
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ATLETAS CACULEENSES FORAM DESTAQUE
NO MOTOCROSS E NO ATLETISMO

Nesse último final de semana, dias 23 e 24,
diversos atletas caculeenses foram destaque em
competições esportivas na Bahia e em Minas Gerais.

Em Montezuma (MG) ocorreu, nos últimos dias
23 e 24 de julho, a 8º etapa da Copa Brasil de
Motocross, que reuniu atletas de diversas cidades
do Brasil. Caculé foi representada pelos esportistas
Silvan Moreira, Emerson Carlos e Apolo Santos, que
ficou em primeiro lugar na competição.

Já no atletismo, os caculeenses Jefferson Luan,
Weslei Freira, Luciano de Santana e Maria da Glória
foram vencedores de suas categorias na Bahia Top
Run, realizada em Caetité, nesse último domingo
(24). Confira abaixo a lista completa dos vencedores.

NO ATLETISMO, CACULEENSES FORAM VENCEDORES DE SUAS CATEGORIAS
NA BAHIA TOP RUN; NA 8º ETAPA DA COPA BRASIL DE MOTOCROSS,

CACULEENSE FICOU EM PRIMEIRO LUGAR (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Atleta Categoria Colocação
Jefferson Luan D.dos Santos 26 até 30 1º 
Wesley Freira Brito 31 até 35 1º 
Luciano de Santana Santos 41 até 45 1º 
Marlene A. Santos Farias Brito 36 até 40 2º
João Victor dos Santos 18 até 25 3º
Maria de Fátima S. Santos 26 até 30 3º
Marinei Ferreira da S. Santos 51 até 55 3º
Francisco Alves de Souza 56 até 60 3º
Josiane Silva Santos 26 até 30 4º
Paulino Trindade dos Santos 46 até 50 5º
Vanessa Silva S. Santos 31 até 35 5º
Regilene Afonso Coutinho Geral 5º
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LAGOA REAL E IBIASSUCÊ SE CLASSIFICAM PARA
PRÓXIMA FASE DA COPA ALTO SERTÃO DE FUTSAL

Entre os dias 15 e 16 de julho, a Prefeitura de
Ibiassucê, através de Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Lazer, realizou a I Copa
Alto Sertão de Futsal, no Ginásio de esportes
"Otavão". A ação foi realizada através da parceria
entre a Prefeitura e o Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável (CDS) Alto Sertão, que contou também
com apoio da Superintendência dos Desportos do
Estado da Bahia (SUDESB). Nos intervalos dos jogos,
a animação ficou por conta do DJ Moises e pelo
locutor Jesus Nascimento.

Durante a abertura da Copa estiveram presentes: o
prefeito Adauto Prates; os secretários municipais de
Governo e Relações Institucionais e de Educação,
Cultura, Esportes e Lazer, Gilmar Rocha e Sandro Wagner,
respectivamente; o presidente da Câmara Municipal,
vereador Tadeu Prates; o presidente da Liga Alto Sertão
de Desportos, Pastor Noêdson; o representante da
Associação dos Municípios da Serra Geral e Bacia do
São Francisco, Anderson Públio; o vice-prefeito de
Caculé, William Lima; e o secretário de Agricultura de
Lagoa Real, José Eliênio Teixeira Dantas.

O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, em sua fala de abertura, frisou a importância
do esporte no que diz respeito a integração e a união
entre os municípios e enalteceu a parceria com o
CDS do Alto Sertão. Ele afirmou que a Prefeitura de
Ibiassucê sempre irá incentivar o Esporte no município.

Os embates aconteceram entre os times de
Ibiassucê, Caculé, Caetité e Lagoa Real. No dia 15
de julho, Caetité perdeu de 3 a 5 para Lagoa Real e
Ibiassucê ganhou de 3 a 1 de Caculé; em 16 de
julho, Caetité ganhou por 5 a 3 de Caculé, Caetité e
Ibiassucê empataram por 2 a 2, Ibiassucê e Lagoa
Real empataram por 1 a 1, Lagoa Real goleou Caculé
por 8 a 3 e Caetité e Ibiassucê empataram por 2 a 2.
Com isso, Lagoa Real e Ibiassucê se classificaram
para a próxima etapa do Zonal, que ainda terá data
e local divulgados.

DISPUTADA EM IBIASSUCÊ NOS DIAS 15 E 16, AS EQUIPES DE CACULÉ E
CAETITÉ TAMBÉM FIZERAM PARTE DO ZONAL. (TEXTO: AUGUSTO JACKSON)
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PARTIU ESTÁGIO OFERTA QUASE 6 MIL
VAGAS PARA UNIVERSITÁRIOS BAIANOS;
INSCRIÇÕES VÃO ATÉ 02 DE SETEMBRO

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou
nesta quarta-feira (03) o segundo edital do Partiu
Estágio em 2022, com a oferta de 5.971 vagas
para estudantes universitários baianos oriundos de
122 graduações diferentes. As oportunidades são
para 55 órgãos públicos, distribuídos em 63
municípios. As inscrições têm início às 8h desta
quinta-feira (04) e seguem abertas até o dia 02 de
setembro, pelo endereço www.programaesta-
gio.saeb.ba.gov.br.

Podem participar estudantes universitários
regulamente matriculados em cursos de bacharelado
e licenciatura, presenciais ou na modalidade EAD,
ofertados por instituições privadas e públicas,
estaduais ou federais, com sede e/ou pólo de ensino
na Bahia. Do total de vagas ofertadas, 1.227 são

SÃO 5.971 VAGAS ABRANGENDO 122 GRADUAÇÕES DIFERENTES, COM
OPORTUNIDADES PARA 55 ÓRGÃOS, DISTRIBUÍDOS EM 63 MUNICÍPIOS

para a licenciatura em Educação Física; 746 para
bacharelado em Administração e 505 para
licenciatura em Letras.

A inscrição no edital assegura a inclusão do
universitário no Banco de Jovens para Estágio, com
validade de seis meses. É preciso que o estudante
tenha mais de 16 anos, ser residente no estado da
Bahia e ter concluído pelo menos 50% da carga
horária do curso. Estas e outras informações podem
ser consultadas no edital, publicado no Diário Oficial
do Estado (DOE) desta quarta-feira (03), no site do
programa e na página da Secretaria da Administração
(www.saeb.ba.gov.br). Como nas edições anteriores,
o Partiu Estágio terá a reserva de 10% das vagas
para portadores de deficiência física, como o previsto
pela Lei 11.788/2008. Sobre o quantitativo de vagas

não reservadas, terão prioridade universitários
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico), seguidos daqueles que tenham
estudado todo o ensino médio em escola pública
ou com bolsa integral na rede privada. Não poderão
se inscrever estudantes beneficiados pelo Projeto
Estadual de Auxílio Permanência, instituído pela Lei
13.458/2015.

O contrato do Partiu Estágio tem duração máxima
de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto
para estudantes com deficiência. A carga horária é
composta de 4 horas diárias de atividades
supervisionadas, chegando a 20 horas semanais.
Além da bolsa-estágio, os universitários terão direito
a auxíl io-transporte e 30 dias de recesso
remunerado, proporcionais.
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CRAS ESTHER TRINDADE CELEBRA DIA DOS AVÓS
O Centro de Referência da

Assistência Social (CRAS) Esther
Trindade Serra, localizado no bairro

Baraúnas, celebrou nos dias 28 e
29 de julho o "Dia dos Avós" com o

grupo de idosos "Vida em
Movimento", com o objetivo de

fortalecer os vínculos intergeracionais
entre avós e netos, celebrar a

experiência de vida e reconhecer o
valor da sabedoria adquirida. A

atividade foi mediada pelas
Assistentes Sociais Janine Caldeira e

Flordinei Gomes e contou ainda com
a colaboração da facilitadora

Marlúcia Gonçalves Meira, que
ornamentou o espaço em alusão aos

"Anos 70, 80 e 90". Os idosos se
emocionaram com a celebração, que
teve muita dança, alegria e emoção,
com direito a bolo e parabéns. Ao

final, foram distribuídas canecas
temáticas com as fotos dos idosos.

ESPAÇO DO CRAS FOI ORNAMENTADO EM ALUSÃO AOS “ANOS 70, 80 E 90”

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

ELEIÇÕES 2022: PRAZO PARA PEDIDO DE
VOTO EM TRÂNSITO TERMINA 18 DE AGOSTO

O prazo para solicitar o voto em
trânsito termina em 18 de agosto. Essa
modalidade é necessária quando o
eleitor sabe que estará fora no dia do
pleito, mas pretende votar à distância.
Para isso, é preciso procurar um cartório
eleitoral, levar documento oficial com
foto e indicar em que cidade deverá ir
às urnas. O atendimento é presencial,
não há opção de solicitação pela
internet nesse caso.

"Isso ele pode fazer tanto no
cartório eleitoral de origem dele quanto
no cartório eleitoral da cidade para
qual ele quer transferir. Ele vai preencher
um formulário de requerimento de voto
em trânsito e anexar também a cópia
do documento de identidade e do
título de eleitor", explica Silvana Caldas,
servidora do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) da Bahia.

O voto em trânsito pode ser feito
caso o eleitor esteja fora do domicílio
eleitoral no primeiro, no segundo ou

MODALIDADE DE VOTO VALE PARA BRASILEIROS DENTRO DO PAÍS, MAS QUE
VÃO ESTAR EM OUTRAS CIDADES OU ESTADOS NA ÉPOCA DA VOTAÇÃO

em ambos os turnos, em território bra-
sileiro. A população residente em outros
países não se enquadra nesse serviço, e
deve acessar o Título Net Exterior para
verificar as especificações de cada caso.

Dentro do Brasil, os eleitores
podem votar em trânsito nas capitais e
nos municípios com eleitorado superior
a 100 mil pessoas. O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) alerta sobre particu-
laridades a depender da região. Por
exemplo, quem pretende participar do
pleito estando em outro estado, só
pode votar para Presidência da
República. Já quem estiver em outra
cidade, mas no estado onde mora,
pode votar também para governador,
senador, deputado federal e estadual.

Os TREs já designaram os locais
de votação que vão receber eleitores
de outras regiões. A lista pode ser
acessada neste link. Até 18 de agosto
de 2022, os TREs podem atualizar os
locais disponíveis conforme a demanda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 - SRP ID Nº 953782 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.650/
2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores
alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 028/2022, tendo como objeto o registro de preços para futura/
eventual aquisição de Emulsão Asfáltica Catatônica de ruptura lenta, tipo RL-1C, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras e Saneamento, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, que será
realizado no dia 16 de agosto de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br.
Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site
Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/
BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 02 de agosto de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 020/2022,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e reparo de equipamentos
odontológicos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, conforme condições
constantes no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 17 de agosto de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura,
estabelecida à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro, Caculé/BA - CEP: 46.300-000. Aos interessados o Edital estará à disposição
na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às
13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 04 de agosto de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 021/2022,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e gerenciamento de
telas, software e aluguel de mini PC, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias, neste município, conforme

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 - SRP UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município de Ibiassucê,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO
Nº 013/2022 - SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de empresa especializada na
aquisição de peças de reposição e prestação de serviços de manutenção mecânica na frota de veículos leves e pesados da
Prefeitura Municipal de Ibiassucê, abertura prevista para o dia 12 de agosto de 2022 às 08h, FICA ADIADO para o dia 18/08/2022,
às 08h, motivado em razão de necessidade superveniente de realizar modificações, ajustes no Termo de Referência, tudo em
consonância com o art. 49 da Lei nº 8.666/93, bem como com a Súmula n. 473 do STF, assim redigida: "A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial". Informações no setor de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 04/08/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2022 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara torna público o Pregão
Eletrônico SRP nº 007/2022 - objeto - Contratação de pessoa jurídica visando à execução de obras/serviços mediante a locação
de máquinas pesadas e equipamentos (por hora), para atender à demanda das Secretarias. Informações na Prefeitura, das 08:00
às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Local da disputa e Edital: no site www.bnc.org.br.
Início da sessão às 10:00 h do dia 17 de agosto de 2022. Ibicoara - Bahia, 04 de agosto de 2022. Renan Pires Silva - Pregoeiro.

condições constantes no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 17 de agosto de 2022, às 10h30min, na sede desta
Prefeitura, estabelecida à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro, Caculé/BA - CEP: 46.300-000. Aos interessados o Edital estará à
disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais
informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das
07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Caculé/BA, 04 de agosto de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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