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JACARACI: GOVERNO DA BAHIA ENTREGOU
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

E ANUNCIOU NOVAS OBRAS

Jacaraci, no sudoeste da Bahia, passa a contar
com Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), com
a conclusão da obra realizada pela Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs). O
investimento foi de R$ 7,5 milhões na estrutura
inaugurada nesta quarta-feira (10), com a
presença do governador Rui Costa (PT). Ela
contempla cerca de 5 mil habitantes e vai
contribuir também para a despoluição do Rio da
Passagem e o saneamento da cidade.

Para o aperfeiçoamento da infraestrutura de
Jacaraci, foi emitida ordem de serviço para a
recuperação asfáltica da BA-263, no trecho de 57km
entre o Entroncamento da BA-148 e a BA-263, em
Condeúba; e na extensão que liga o Entroncamento
da BA-156 a Jacaraci, viabilizando mais segurança e
fluidez no deslocamento entre os municípios de
Condeúba, Piripá, Jacaraci, Presidente Jânio Quadros,
Licínio de Almeida e Caculé. A ordem de serviço
autoriza a Secretaria de Infraestrutura do Estado
(Seinfra), por meio da Superintendência de
Infraestrutura de Transportes (SIT), a dar início às

Ao todo, os investimentos anunciados somam mais de R$ 80 milhões. (Foto: Instagram / @ruicostaoficial)
obras, que têm investimento de R$ 69 milhões, e
estimulam o fomento das atividades agropecuária e
industrial da região.

O Estado da Bahia emitiu ainda ordens de serviço
para a construção de anexo à Escola Clemente Dantas
Brito, no povoado de Vila Paiol, e de anexo ao Centro
Educacional Monsenhor Fernando, no povoado São
José. As duas unidades de ensino serão construídas
por meio de parceria entre a Secretaria da Educação
(SEC) e a Prefeitura de Jacaraci, com investimento de
mais de R$ 2,6 milhões do Estado. Foi autorizada
ainda a aquisição de equipamentos e mobiliários
para as escolas municipais Anísio Teixeira, na sede
do município, e Clemente Dantas Brito, no povoado
de Vila Paiol.

Também foi inaugurada a Escola Municipal Julieta
Cardoso Davi. Na ocasião, o Estado da Bahia autorizou
a SEC a ceder ao Município um ônibus escolar rural.
Outras obras na área de educação serão firmadas por
meio de convênio autorizado pelo Estado entre a SEC
e o Município. Conforme o contrato, serão construídos
refeitório, auditório e equipamentos de esporte para a

Escola Municipal, localizada ao lado do Parque da
Cidade, na sede de Jacaraci.

Para o abastecimento de água potável para os
jacaracienses, o Estado autorizou a Sihs, por meio
da Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos
(Cerb), a proceder com a doação de tubos para a
Barragem de Jacaraci. Já a Secretaria de Desenvol-
vimento Rural (SDR), por meio da Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), recebeu
autorização para adotar as providências ne-
cessárias para construção de 200 Cisternas de
Placas, em comunidades rurais, com investimento
de R$ 1,4 milhão.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA)
recebeu autorização para licitar uma unidade
conjugada para abrigar as polícias Civil e Militar, no
município. Por fim, o novo Centro Administrativo do
Município foi inaugurado, durante visita do
governador a Jacaraci, na mesma ocasião em que
foram entregues outras obras da Prefeitura, a exemplo
da construção da sede da Unidade Base do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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'BRUMADO DIGITAL': PREFEITURA IMPLANTA
PLATAFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Em cerimônia realizada no dia 04,
o prefeito de Brumado, Eduardo
Vasconcelos, assinou o decreto

autorizando o funcionamento da
plataforma "Brumado Digital". Agora,

os serviços estão disponíveis em tempo
integral e são até dez vezes mais ágeis,

alega a Prefeitura, complementando ainda
que, com essa medida, o município está

"seguindo as tendências das cidades
inteligentes, onde a tecnologia é utilizada

para gerar economia, agilidade nos serviços
públicos e conectividade aos mais

diversos setores através de
apenas um clique", além de "colaborar com

a preservação do meio ambiente,
já que o uso de papel será

praticamente zerado".

A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO FOI REALIZADA NA QUINTA-FEIRA, DIA
04, DURANTE A QUAL O PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS ASSINOU

O DECRETO AUTORIZANDO O SEU FUNCIONAMENTO (FOTO: DIVULGAÇÃO)
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ITUAÇU
RECEBE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Na noite dessa quinta-feira, 11, o prefeito de
Ituaçu, Phellipe Brito (PSD) esteve presente num
encontro na Comunidade Quilombola de Baixa
Funda, na zona rural, onde comemorou a chegada
de um Trator e de implementos agrícolas.

Em suas redes sociais, o prefeito Phellipe prestou
agradecimentos a diversas lideranças políticas pelo
apoio à sua gestão e ao povo ituaçuense. "Uma alegria

PREFEITO PHELLIPE BRITO ENTREGOU EQUIPAMENTO DURANTE ENCONTRO
NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BAIXA FUNDA (FOTOS: INSTAGRAM)

que não cabe em mim, todos os dias me dedico a
trabalhar para o POVO. Neste 11 de agosto estive
na comunidade Quilombola da Baixa Funda para a
entrega de um trator agrícola com implementos,
acompanhado de Secretários, Vereadores, meu Pai,
nosso grande líder, onde na oportunidade agradeço
a todos pelo apoio a minha gestão e Zé Paixão por
estar junto comigo levando mais um benefício para

o povo Ituaçuense. Agradeço imensamente o
Secretário da SDR [Secretaria de Desenvolvimento
Rural da Bahia] Jeandro, Deputado Estadual
Marquinho Viana, Deputado Federal Paulo Magalhães,
Senador Otto Alencar, nosso Governador Rui Costa
e ao nosso próximo Governador Jerônimo. Estamos
juntos todos os dias para melhorar a qualidade de
vida do povo Ituaçuense."
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Grande cesto de vime com duas alças para frutas,
louça, roupa etc. (Var.: panacum). Essa é a definição
presente nos dicionários. Geralmente são colocados
dois panacuns nos lombos dos animais a fim de
transportar além do que consta na sua definição,
muitos outros materiais, inclusive crianças e, aqui,
na Bahia se vê em lombo de bois. Mais para o
nordeste brasileiro, esse cesto é confeccionado de
outro material e tem as mesmas funções só que lá é
transportado apenas em lombos de jegues e é chamado
de jacá, cuja definição nos dicionários aparece a
seguinte: espécie de cesto em que os animais
transportam carne, peixe, rapadura, farinha etc.

Com o passar dos anos, nós, humanos, começamos
a encher os panacuns ou jacás lentamente, na maioria
dos casos, no entanto, em alguns o enchimento é de
forma abrupta. Eles vão sendo enchidos não por
materiais que os dicionários trazem em suas definições,
mas pelo desgaste natural da máquina que nos sustenta.

A falta da graxa que lubrifica e tonifica o corpo
humano vai aparecendo e as engrenagens começam

a falhar, geralmente vem uma dorzinha ou um
incômodo e quando se vai investigar é falta de
tonificante, excesso, ou, ainda, outras causas que nós
leigos não entendemos, mas o diabo da dor ou do
incômodo não nos larga e vão enchendo nosso
panacum com enfermidades.

O danado é que todas as partes do corpo vão
sendo afetadas pela falta desses tonificantes e tanto
a cabeça, como o corpo e os membros apresentam
problemas por conta do desgaste natural e, assim,
mais e mais ingredientes indesejados são postos nos
panacuns que vão se enchendo e pesando sobre
nossa qualidade de vida.

Toda e qualquer enfermidade no idoso tem
repercussão maior do que a mesma enfermidade em
um jovem. Por exemplo, um ferimento pequeno na
perna, um jovem, com uma semana ou menos, está
curado, enquanto o idoso, toma uma série de
medicamentos, passa um sem número de pomadas
e sprays, ainda assim, há uma demora significativa
para a cicatrização completa e depois o tratamento

pós cicatrização continua.
Amigos, idosos, temos de ter tranquilidade com

esse panacum de doenças que carregamos, faz parte
do processo, pois não há receita para a idade chegar
e a máquina não estragar. Saber conviver com as
doenças, com a ciência dos médicos e uma
rearrumação do estilo de vida podem nos ajudar a
viver bem conforme nossa idade. Toda e qualquer
doença é ruim, não há doenças melhores ou piores,
cada uma tem de ser tratada individualmente,
algumas podem estagnar, outras até debelar e
infelizmente há umas que nem reza de santo faz ela
parar, só avança, mas é bom saber conviver com todas
elas, nada de desespero, pois causa menos
sofrimentos enfrentá-las com sobriedade.

Amigos, idosos, o importante é chegarmos a essa
idade e buscarmos viver com alegria, viver com
otimismo, pois nada, nem panacuns cheios de
doenças, podem nos roubar a alegria de viver, afinal
a longevidade é privilégio de poucos. Vivamos com
alegria até, até.......

MOACIR SARAIVA

PANACUM E OS IDOSOS

UNIFG ABRE INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR DE
MEDICINA NAS UNIDADES DE BRUMADO E GUANAMBI

O Centro Universitário UniFG, instituição de
ensino pertencente ao Ecossistema Ânima, abriu as
inscrições do Vestibular de Medicina com ingresso
no primeiro semestre de 2023. Os interessados
devem se inscrever até o dia 29 de setembro através
do site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/
ANIM2210), organizadora do certame. O processo
seletivo visa o preenchimento de 36 vagas no campus
Brumado e 40 vagas em Guanambi.

O processo seletivo visa o preenchimento de 36 vagas no campus Brumado e 40 vagas em Guanambi. (Foto: Divulgação / UniFG)
O certamente acontecerá em duas etapas, sendo

a primeira não eliminatória. As provas da segunda
etapa acontecerão de forma presencial, no dia 23
de outubro, das 13h às 18h, e contarão com
questões discursivas e objetivas. O conteúdo dos
exames abrangerá conhecimentos do ensino médio
e destina-se a avaliar a capacidade de raciocínio, de
pensamento crítico, de compreensão, de análise e
de síntese do candidato.

Como trata-se de um vestibular unificado, os
candidatos terão a chance de indicar como segunda
e terceira opções os cursos de Medicina e/ou campus
de outras Instituições da Ânima Educação localizadas
no Nordeste brasileiro, sendo elas: Ages, Uni-
versidade de Salvador (UNIFACS) e Universidade
Potiguar (UnP). Para mais informações sobre o
Vestibular de Medicina 2023.1 da UniFG, acesse o
site da instituição.
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GOVERNO DA BAHIA AUTORIZA OBRAS EM
DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO DE CONDEÚBA

As rodovias que fazem parte da região de
Condeúba vão passar por reforma nos próximos
meses. Obras na BA-263, no trecho de Condeúba
até Jacaraci, foram autorizadas pelo Estado da Bahia,
nesta quarta-feira (10). A recuperação abrange uma
extensão de mais de 57km, o investimento é de
cerca de R$ 69 milhões e vai beneficiar também os
municípios de Piripá, Jacaraci, Presidente Jânio
Quadros, Licínio de Almeida e Caculé. A cerimônia
de anúncios de obras aconteceu na Praça da Feira,
em Condeúba, com a presença do governador Rui
Costa (PT).

O trecho da BA-617, entre Ibiassucê e Caculé,
com mais de 42km de extensão, também será
restaurado. O recurso destinado ao serviço chega a
quase R$ 33 milhões. Também foi autorizado o
lançamento de licitação para restauração, ainda na
BA-617, do percurso de 53km de Condeúba a
Caculé. Além disso, praças serão construídas nos
distritos de Alegre, Feirinha e Mandaçaia, em
Condeúba. A obra será executada pela Companhia
de Desenvolvimento Urbano (Conder), vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado
(Sedur).

O Estado da Bahia autorizou a construção de
uma Unidade Básica de Saúde (UBS), entregou uma
ambulância e fez cessão de equipamentos para o
Hospital Municipal, em Condeúba. Também na
cidade, foi autorizada a construção de uma quadra
poliesportiva coberta, na Escola Municipal Doutor
Tranquilino Leovigildo Torres.

A CERIMÔNIA DE ANÚNCIOS DE OBRAS ACONTECEU NA PRAÇA DA
FEIRA, EM CONDEÚBA, COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR RUI

COSTA (PT). (FOTOS: INSTAGRAM / @RUICOSTAOFICIAL)

Já o Colégio Estadual de Condeúba passará por
reforma, com a construção de cinco salas novas,
requalificação do ginásio já existente e acessibilidade
para pessoas com deficiência. Até o momento, já
foram investidos quase R$ 2 milhões na obra. Foram
entregues também 3 ônibus escolares rurais para
colégios das cidades de Condeúba, Mirante e Licínio
de Almeida.

O Estado autorizou a cessão de um trator com
implementos para a Associação de Pequenos

Produtores Rurais das fazendas Raposa e Bem-te-vi,
com um recurso de R$ 175 mil, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR).

Por fim, será implantado um Sistema de
Abastecimento de Água nos povoados de Mangarito,
Mandacaru e Boa Vista. A rede de distribuição terá
24 mil metros e 176 ligações domiciliares. O serviço
será realizado pela Empresa Baiana de Águas e
Saneamento (Embasa), com um investimento de R$
2,8 milhões.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.341 - 06 A 12 DE AGOSTO DE 2022Página 06

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

CACULÉ: HOSPITAL N. S. APARECIDA RECEBEU
MAIS DE R$ 110 MIL EM NOVOS EQUIPAMENTOS

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora
Aparecida, localizado em Caculé, no sudoeste baiano,
recebeu novos equipamentos para o centro cirúrgico
e melhoria dos leitos existentes.

Ao todo, foram 19 equipamentos comprados para
o hospital, sendo eles, 16 camas digitais, que serão
postas nos leitos de enfermaria; um foco cirúrgico,
que será utilizado na sala de cirurgia; e uma autoclave,
que será utilizada para esterilizar os materiais cirúrgicos
e de pequenos procedimentos. O valor aproximado

A SECRETÁRIA EDIENE COUTINHO E A COORDENADORA DE ENFERMAGEM
TAYANA VALÉRIO RECEPCIONARAM E INSPECIONARAM A CHEGADA

DOS EQUIPAMENTOS (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

dos investimentos é de R$ 110 mil, segundo a
Secretária Municipal de Saúde, que esteve junto com
a Coordenadora de Enfermagem do Hospital para
recepcionar a chegada dos equipamentos e
inspecionaram todo o trâmite de descarga.

A secretária de saúde, enfermeira Ediene Coutinho,
demonstrou muita empolgação e felicidade com o re-
cebimento do material. Segundo ela, os equipamentos
recebidos irão melhorar bastante o fluxo dos atendi-
mentos internos e a qualidade de vida dos pacientes

internados na unidade. Coutinho também nos infor-
mou que essa é a primeira leva de outros equipamentos
que serão entregues no hospital ainda esse ano.

Já a coordenadora de enfermagem, Tayana
Valério, afirmou que os equipamentos são de alta
qualidade e que agora vai ficar mais fácil lidar com
algumas intercorrências. "O material é do jeitinho
que a gente estava pensando, camas elétricas e todo
o aparato necessário para melhorar os leitos que
recebem os nossos pacientes", concluiu Tayana.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.341 - 06 A 12 DE AGOSTO DE 2022 Página 07

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

BRUMADO: CÂMARA DE VEREADORES
ANUNCIA APOIO À CAMPANHA AGOSTO LILÁS

Por meio de suas redes sociais, a Câmara de
Vereadores de Brumado anunciou seu apoio ao
Agosto Lilás, campanha de conscientização ao
enfrentamento à violência contra a mulher. A escolha
do mês é em referência a data de aprovação da Lei
Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006.

A presidente da Câmara, vereadora Verimar do
Sindicato, anunciou que uma audiência pública será
realizada ainda neste mês para promover um debate
sobre o tema, com a participação de profissionais
capacitados. "Esse tema é de extrema importância para
a população brumadense, para as mulheres do nosso
município. A informação traz conhecimento e pode
auxiliar muitas mulheres em situação vulnerável.
Assim, faremos um evento neste mês para orientar
essas pessoas do nosso município", afirmou.

Segundo o Instituto Maria da Penha a violência
doméstica teve um aumento de até 50% em alguns
estados durante o período de isolamento social
imposto pela pandemia de Covid-19. O Brasil ocupa
o 5° lugar entre os países mais violentos do mundo,
em relação à violência à mulher. A Lei Maria da
Penha prevê que o crime abrange agressão física,
psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em
complementação, em 2015, o Código Penal foi
alterado passando a prevê o Feminicídio, o qual trata
diretamente, de mulheres assassinadas pelo motivo
de serem do sexo feminino, como qualificadora.

A PRESIDENTE DA CÂMARA ANUNCIOU A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE O TEMA NO FINAL DESTE MÊS (FOTO: ASCOM CMB)

BRUMADO: PREFEITURA CONCLUI AMPLIAÇÃO
DA BARRAGEM QUE ABASTECE CRISTALÂNDIA

Na segunda-feira, 08, a Prefeitura de Brumado
anunciou a conclusão da obra de ampliação da
barragem que abastece os moradores do Distrito
de Cristalândia, na zona rural. A barragem havia

rompido no início deste ano após intensas chuvas,
comprometendo a segurança hídrica dos morado-

res da região. Segundo a Administração Municipal,
as obras foram finalizadas na sexta-feira (05).

"Aqui foi feita praticamente uma outra
barragem para nós. Essa obra que a prefeitura

fez vai nos deixar mais tranquilos em relação a
temer uma possível falta de água quando o rio

baixa, pois o acúmulo vai ser bem maior que
antes", disse Léo, um dos moradores mais

antigos da localidade.

A BARRAGEM HAVIA ROMPIDO NO INÍCIO DO ANO APÓS INTENSAS CHUVAS,
COMPROMETENDO A SEGURANÇA HÍDRICA DOS MORADORES DA REGIÃO
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BRUMADO: CÂMARA DE VEREADORES
RETORNA DO RECESSO LEGISLATIVO

A Câmara de Vereadores de Brumado retornou
do recesso legislativo na segunda-feira, dia 1º, com
a realização da 24ª sessão ordinária, presidida pela
vereadora Verimar Dias. A sessão contou com
transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube
da Câmara Municipal de Brumado.

Durante a sessão, os parlamentares debateram
sobre diversos temas, como a apresentação de
solicitação de título de cidadão brumadense, a
aprovação de Projetos de Lei (PLs) e Projeto de
Resolução, moção de aplausos e dezenas de
indicações. A tribuna livre foi usada pelo senhor
Magno Natan Silva Macedo, que falou sobre o

A SESSÃO CONTOU COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELO CANAL OFICIAL DO
YOUTUBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO (FOTO: ASCOM CMB)

adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) e aos de Combate às Endemias,
para solicitar que o pagamento seja realizado
conforme a lei.

A sessão também contou com a derrubada de
vetos do Poder Executivo aos seguintes Projetos de
Lei (PL): Nº 021/2022, que institui a campanha
"oftalmologista na escola" e dispõe sobre a realização
de exames oftalmológicos para alunos das escolas
da rede pública municipal, de autoria da vereadora
Lia Teixeira; Nº 023/2022, que institui ao Executivo
a incluir medidas de conscientização, prevenção e
combate à automutilação, depressão e ao suicido

entre crianças, adolescentes e jovens no projeto
pedagógico das escolas municipais, de autoria da
vereadora Lia Teixeira; Nº 025/2022, que altera o
número de servidores concursados/efetivos que
poderão exercer funções gratificadas no Poder
Legislativo do Município de Brumado.

Além da presidente da casa, Verimar Dias, também
estiveram presentes a vereadora Lia Teixeira e os
vereadores Harley Lopes, Renato Santos, Beto Bonelly,
Vanderlei Boca, Rey de Domingão, Luiz Carlos Palito,
Wanderley Nem, Amarildo Bomfim, João Vasconcelos,
César Bar, Tiago Amorim e Rubens Araújo. A
ausência do vereador José Santos foi justificada.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

O cotidiano da política é uma gangorra. A tensão sobe
e desce. As expectativas fluem ao sabor dos momentos. As
dúvidas ganham volume, puxadas pelos protagonistas. Em
ano eleitoral, a dois meses das eleições, e tendo em vista que
a contenda usará armas nunca d'antes vistas, não é de
surpreender que a guerra seja a mais violenta da atualidade.

Trata-se de um pleito que fará o Brasil caminhar, amanhã,
pelos caminhos da esquerda ou da direita. A contar com o
maior cofre eleitoral de todos os tempos. E a abarcar o maior
número de eleitores, cerca de 156 milhões. Na paisagem de
fundo, mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à mesa do
pão, habitantes do território da extrema carência. Mostrando,
ainda, classes médias divididas entre dois candidatos e uma
parcela, que tende a crescer, ansiosa para achar a saída da
dualidade, um perfil identificado com inovação.

Essa moldura pode se alterar nas próximas semanas, a
depender da barreira a ser transposta pelos corredores. O
obstáculo deverá aparecer no dia em que o país comemorará
os 200 anos da independência, 7 de setembro próximo. A
muralha a ser ultrapassada tem sido reforçada com a
argamassa produzida nos fornos do presidente Bolsonaro,
cujos componentes incluem uma parada militar na avenida
Atlântica (Copacabana), no Rio de Janeiro, o convite para as
massas comparecerem ao evento, ataques reiterados a
membros do Poder Judiciário e às urnas eletrônicas e a
indignação contra manifestos em favor da democracia.

CINCO CENÁRIOS
O que aguarda o país, após 7 de setembro? Paz ou

guerra? Que o leitor tire suas conclusões, após tentar extrair
os efeitos dos seguintes cenários:

1. Mar bravio - O desfile de 7 de setembro - militares de
diversas categorias e postos, tanques esmagando o asfalto,
continência dirigida ao comandante-em-chefe das Forças
Armadas, ele mesmo, o presidente da República - tem o
condão de mostrar que o capitão Jair é poderoso e tem
forças para anunciar medidas de caráter extraordinário.
Medidas que disfarcem a imagem de um golpe, fenômeno
que desviará o país de sua rota, mas possível de ocorrer,
principalmente se a mobilização de rua implicar devastação,
quebra-quebra, desordem, conflitos. Hipótese que será viável/
inviável, a depender do comportamento das Forças Armadas.

2. Céu de brigadeiro - O evento de 7 de setembro
ocorrerá com tranquilidade, sem açodamento, brigas entre
alas, soldados cumprindo sua tarefa de desfilar, votos de paz
e harmonia social, expressos pela sociedade civil. O
presidente se manteria de boca fechada, sem jogar lenha na
fogueira e até jogando água em algum fogo persistente. Desse
modo, o céu de brigadeiro seria visto até outubro, mês do
primeiro e do segundo turnos.

3. Horizonte turvo - Nuvens plúmbeas, pesadas,
prenunciando raios, trovão e chuva intensa, emergirão em
todos os quadrantes, e seus primeiros sinais apareceriam no
dia 7 de setembro, com escaramuças desfechadas por alas

bolsonaristas e grupos lulopetistas. O prenúncio de guerra, a
se travar nas ruas após a comemoração cívica, criaria as
condições para o presidente continuar seu discurso belicoso.
E preparar o espírito de suas bases para a alteração das regras
no tabuleiro democrático, caso o vencedor do pleito seja o
candidato das esquerdas. As instituições da República
reagirão e a gangorra de tensões voltará à paisagem.

4. Luz no fim do túnel - A policromia do arco-íris será
manchada com borrões e pichações, nos próximos dias, que
enfeiarão o desfile de 7 de setembro, abrindo buracos na
sociedade, contribuindo para os polos do extremo ideológico
acirrarem suas divergências. A polarização chega ao pico da
montanha. Mas acende uma luz no fim do túnel. Toma corpo
a taxa de racionalidade. E tal impulso viabiliza um terceiro
nome, um perfil com um discurso de harmonia e reinserção
do país na roda do desenvolvimento. Pode ser utopia. Mas...

5. Visita do Imponderável - Uma visita do Senhor da
Imprevisibilidade também é possível. Para evitar o mau agouro,
este analista deixa de lado as hipóteses desse cenário.

Seja qual for o cenário, urge crer no Brasil, com seu
território continental, riquezas naturais, belezas incomparáveis,
pedaço importante do planeta. E que, um dia, realizará o
sonho de uma grande Pátria: a revolução da Educação.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular
da USP e consultor político Twitter@gaudtorquato

IBIASSUCÊ: REALIZADO O 2º ENCONTRO DE
FORMAÇÃO COM OS COMITÊS ESCOLARES

A Secretaria Municipal de Educação de
Ibiassucê, por meio do Comitê Gestor Local,
realizou no último dia 1º, na Escola Municipal
Professora Helena Santos, o 2º Encontro de
Formação com os Comitês Escolares, por meio do
Programa de Formação para (Re)elaboração dos

Encontro visa reelaborar os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) nas Escolas dos Municípios Baianos. (Foto: Augusto Jackson)
Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) nas Escolas
dos Municípios Baianos, visando sua reconstrução.
Essa ação é oferecida em parceria com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME) e com a Universidade Federal da Bahia
(UFBA).

No momento, foram compartilhadas Orien-
tações Metodológicas para (Re)elaboração dos
PPPs à luz do Documento Curricular Referencial
da Bahia (DCRB), como também os estudos do
caderno 2: Concepção e construção do PPP na/
da escola básica: uma proposição em movimentos.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO N.º 16/2022 -  A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a
realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos, gerenciamento e indexação de arquivo eletrônico, bem
como organização do processo de prestação de contas mensal e anual referente ao exercício de 2022, a ser enviado através do
Sistema de Processo Eletrônico E-TCM, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei
Federal nº. 8.666/93, da Câmara Municipal de Brumado, conforme especificações dispostas no termo de referência anexado ao
instrumento convocatório. O edital, em sua integralidade e sem custo, poderá ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br,
bem como ser solicitado através do e-mail: licitacao@cmbrumado.ba.gov.br, ou ser retirado na sede desta Casa Legislativa, situada
na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes
realizar-se-á no dia 18 de agosto de 2022, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Flávia Caires Meira - Pregoeira Oficial
da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453-8601. Brumado-BA, 08 de agosto de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA.
LICITAÇÃO N.º 15/2022 - TOMADA DE PREÇOS - INTIMAÇÃO - OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2022: Contratação
de empresa do ramo de engenharia para construção de uma sala de reuniões e do memorial câmara na sede do legislativo
municipal, bem como para ampliação da área de serviços e pintura da fachada da Câmara Municipal de Brumado. DESTINATÁRIOS:
Às licitantes DECORSONDAS EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSTRUTORA BVM EIRELI; CONSTRUMENDES SERVIÇOS
E EMPREENDIMENTOS EIRELI; SILVA & SALOMÃO CONSTRUTORA LTDA; PLANETA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
BRUMADENSE CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI e AFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, bem como demais
interessados. A Câmara Municipal de Brumado-BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, tendo em vista a
ausência de credenciados e/ou representantes legais das licitantes acima citadas na sessão pública de abertura dos envelopes
das propostas realizada no dia 10 de agosto de 2022, mantida, entretanto, a participação das empresas no referido certame, vem,
através desta, INTIMÁ-LAS sobre a classificação da proposta de preço da empresa CONSTRURAPIDO SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ Nº 26.681.853/0001-20, tendo sido DECLARADA VENCEDORA por ofertar o menor valor
global, nos termos expostos na Ata 2 da TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022. Desse modo, ficam as empresas participantes
INTIMADAS para, se assim entender, interpor medida recursal sobre o Julgamento da Proposta de Preço, atendendo ao disposto
no §1º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser observados os prazos legais para apresentação de razões e
contrarrazões recursais. Cópia da Ata e demais documentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações, localizado na sede
do Poder Legislativo ou através do email licitacao@cmbrumado.ba.gov.br. Flávia Caires Meira - Presidente da Comissão de
Licitações da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453-8601. Brumado-BA, 10 de agosto de 2022. FLÁVIA CAIRES
MEIRA - Presidente da Comissão de Licitação. (Original Assinado).

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017-08/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/
2022 - O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n°
14.106.561/0001-84, de acordo o disposto na Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 com as alterações
da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas e
redações aplicáveis, torna público que realizará no dia 22/08/2022, às 09h, no Setor de Licitações e Contratos, situado
no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP:
46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 017-08/2022, do tipo MENOR PREÇO
com fito específico de realizar Contratação de empresa para prestação de Serviços de transportes diversos e de
máquinas pesadas para atender as necessidades do Município, conforme objeto e demais indicações, na forma
consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal
de Malhada de Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa
por Identificador > Cód. "955262". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos
Roberto Santos da Silva - Prefeito.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018-08/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/
2022 - O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n°
14.106.561/0001-84, de acordo o disposto na Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 com as alterações
da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas e
redações aplicáveis, torna público que realizará no dia 23/08/2022, às 09h, no Setor de Licitações e Contratos, situado
no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP:
46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 018-08/2022, do tipo MENOR PREÇO
com fito específico de realizar Aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades do Município, conforme
objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Acompanhe as sessões públicas
dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.br selecionando as
opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. "955331". O edital e outros anexos estão disponíveis
para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 006-06/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022 - O MUNICÍPIO DE
MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de acordo
o disposto na Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, comunica aos interessados que será realizada,
no dia 25/08/2022, às 09h, no Centro Educacional Rui Barbosa - CERB, localizado na Rua Padre Ladislau Klener, 180,
Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, a continuidade dos trabalhos, para análise acerca da habilitação
da empresa Construtora Elite Ltda e abertura dos Envelopes das Propostas de Preços, referente à Licitação na
modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde, para 01 (uma) Equipe de Saúde da Família e 01 (uma) Equipe de Saúde Bucal, a ser construído no Povoado
de Poço Dantas, Zona Rural, Município de Malhada de Pedras, de acordo com o Convênio n° 059/2022, firmado entre
o Município e o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB / Fundo Estadual
da Saúde - FES-BA. Malhada de Pedras, 12 de agosto de 2022. Stanislau Carlos dos Santos - Presidente. Josiane
Gonçalves Santana - Secretária. Regina Santana Freitas Paca - Membro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 021/2022 - Processo de Administrativo n.º 074/
2022. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO (CARGA E RECARGA) DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO COM SEUS DEVIDOS
COMPONENTES E EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAMU 192 DO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu
pregoeiro municipal, torna público que no dia 23 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua
Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba - BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo
Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2210, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 09 de agosto de 2022.
ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Leis Federais nº 8.666/93, e nº
10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 020/2022 do tipo Menor Preço por Lote,
com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de preços para eventual e futura Aquisição de Refeições do Tipo "Prato Feito",
"Quentinha", e "Self-Service" para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações
constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais
publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodegua-
jeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 19/08/2022 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica:
19/08/2022, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022PE - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ID BANCO DO
BRASIL Nº: 952723/2022 - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor preço por lote. DO OBJETO: Registro
de preços destinado a eventual e futura aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme edital e anexos. DO RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: A partir do dia 11/08/2022. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 22/08/2022 às 08h00min.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 22/08/2022 a partir das 08h30min. O Edital e seus anexos estarão à
disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http://www.jacaraci.ba.gov.br, email: pmjacaraci@hotmail.com e
(77) 34662151. Em 09/08/2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - SRP - ID Nº 955479 - 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 029/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e vasilhames, em atendimento às necessidades das
diversas Secretarias Municiais de Caculé, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos, que será
realizado no dia 25 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, 10 de agosto de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 - O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento
dos interessados, que será realizada a licitação no dia 26 de agosto de 2022 às 09h30min na modalidade Tomada de Preços
n° 004/2022, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na forma da
Lei Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra
e serviços de engenharia para implantação da fábrica de derivados da mandioca, na comunidade de Alecrim, no município de
Caculé, objeto do Convênio 540/2022 - CAR, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. 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, 10 de agosto de 2022. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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