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MUNICÍPIOS VÃO RECEBER R$ 10,5 BILHÕES
A MENOS EM 2020, ESTIMA CNM

Em 2020, os prefeitos vão
ter que apertar o cinto para
fechar as contas. Isso porque a
queda na arrecadação de
impostos durante a crise do
novo coronavírus vai diminuir
em mais de R$ 10,5 bilhões o
valor repassado através do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). A Lei Orça-
mentária Anual (LOA) previa
um repasse de R$ 115,1 bi-
lhões. Por conta da pandemia,
a estimativa atual é que no fim
do ano o valor total do FPM
seja de 104,5 bilhões. A
projeção foi feita pela Confede-
ração Nacional de Municípios

(CNM), com base nos dados do
Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas Primárias do
Ministério da Economia.

O FPM é constituído de
uma parcela do que é arreca-
dado pela União em impostos
federais. De acordo com a
legislação, 22,5% do Imposto
de Renda (IR) e do Imposto
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) são transferidos
aos municípios, de modo
proporcional à população. Por
isso, os valores do FPM e do
Fundo de Participação dos
Estados são afetados pela crise
econômica. PPPPPÁÁÁÁÁG. 1G. 1G. 1G. 1G. 100000
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Basta apurar os sentidos para perceber que há uma nota acima
do tom na orquestração da política. O presidente da República tem
se comportado como um incontrolável rebelde no uso da liturgia
da expressão. Todos os dias recita substantivos ácidos e adjetivos
ferinos para animar suas galeras e atacar adversários. Magistrados, de
alto coturno, incluindo os que carregam grande bagagem no acervo
do Direito, extravasam a linguagem peculiar dos juízes, abrindo
polêmica na frente institucional. Dos políticos, então, tanto dos
bastiões de defesa do governo quanto das hostes de oposição, o
tiroteio do palanque virtual não arrefeceu como seria de esperar
nesses tempos de encolhimento pandêmico.

A conclusão a que se pode chegar sinaliza para uma sobrecarga
de energia acumulada, como se o alvo dos tiros não fosse o danado
do Covid-19 e sim os interlocutores e protagonistas que agem nas
esferas das nossas instituições. Até os generais que, em tempos
idos, sob o escudo da hierarquia e da disciplina, eram comedidos
no uso do verbo, extrapolam os limites de sua linguagem. É razoável
pensar que esses comportamentos venham a oxigenar nossa
democracia ante a hipótese de que o franco debate desperta a
sociedade, mas há uma questão de fundo a balizar o jogo das
ideias. Povoam a paisagem temas como intervenção militar, golpe,
impeachment, rebelião social, entre outros. Há de se ter cuidado
com a banalização de escopos desse teor.

Entremos nos temas. A retórica de conflitos, como podemos
designar as querelas, se impregna de interesse estratégico dos
protagonistas eleitorais. O presidente Bolsonaro estica a campanha
de 2018 até hoje. Os 30% que o apoiam montam na garupa do
azarão. O PT, que perdeu o trono depois do gigantesco buraco em
que afundou o país, só pensa em voltar ao primeiro plano da cena.
Basta ver Lula, condenado em duas instâncias, defendendo agora a
primazia do PT na esfera partidária, negando-se a assinar manifestos
em favor da democracia ao lado de entidades de renome. Os
grandes partidos já apontam alguns nomes como eventuais
candidatos em 2022. As médias e pequenas siglas se atrelam a
quem, nesse momento, lhes oferece recompensas. São, por exemplo,
os entes que formam o Centrão e que começam a se aboletar no
governo Bolsonaro.

Sob a malha eleitoral, a polarização política ganha volume e
agita chefes, chefetes e lideranças de todos os setores. Para acirrar as
tensões, enfrenta o país uma das maiores (senão a maior) epidemia
de sua história, que causa milhares de mortos, podendo, logo, logo,
chegar aos milhões de contaminados. A tragédia se expande na
onda de uma reversão da economia, que esvazia o bolso de milhões
de pessoas, empobrecendo as classes sociais, podendo até gerar
convulsões aqui e ali, abrindo caminho para o caos social.

É evidente que, sob esse risco, estariam criadas as condições
para a arrebentação da maré política, dando margem a eventos
graves na esfera do Congresso Nacional. Portanto, a ideia de
impeachment só se fundamenta na base da mobilização social,
sendo improvável pensar em afastamento do presidente como
ato unilateral do Parlamento. Só mesmo uma onda centrípeta -
das margens para o centro - seria capaz de dar xeque mortal no
tabuleiro da política.

Da mesma forma, é irrazoável a alternativa de intervenção militar.
As Forças Armadas, com muito custo e graças ao profissionalismo,
conseguiram firmar imagem de respeito, credibilidade e seriedade.
Não topariam entrar numa aventura de tomada do poder na marra.
Podem ir às ruas, em caráter excepcional, para garantir a lei e a
ordem. A par desse compromisso, sempre renovado por suas
lideranças, as Forças estão diante de uma sociedade mais atenta,
crítica e solidária. Há um formidável contingente formado por imensa
classe média, onde habitam núcleos que tendem a rejeitar os
extremos do espectro ideológico. Apenas um minúsculo grupo -
que não chega a 10% da população -, perfilaria a ideia de um golpe
para levar o país ao território do autoritarismo.

Portanto, é conveniente baixar a bola, senhores guerreiros da
arena político-institucional. O momento está a exigir que o foco de
combate ao novo coronavírus não seja tumultuado por tiros dados
ao léu, como a lenha que os fogueteiros de todos os lados jogam
nas redes sociais, com calúnias, difamações, versões estapafúrdias.

Quanto aos magistrados, generais e mandatários, a mensagem é
esta dos romanos: homo loquax, homo mendax - homem falador é
homem mentiroso. Ou acaba se transformando em mentiroso.
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NOS MUNICÍPIOS:
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Brumado, Caculé, Caetité, Candiba,
Caraíbas, Carinhanha, Caturama,
Côcos, Condeúba, Contendas do
Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Ba-
sílio, Érico Cardoso, Feira da Mata,
Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibi-
coara, Ibotirama, Igaporã, Iramaia,
Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, La-
goa Real, Licínio de Almeida, Livra-
mento de Nossa Senhora, Macaú-
bas, Maetinga, Malhada, Malhada
de Pedras, Matina, Mirante, Mortu-
gaba, Mucugê, Novo Horizonte, Oli-
veira dos Brejinhos, Palmas de Mon-
te Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã,
Pindaí, Piripá, Presidente Jânio Qua-
dros, Riacho de Santana, Rio de Con-
tas, Rio do Antônio, Rio do Pires,
Santa Maria da Vitória, São Félix do
Coribe, Seabra, Sebastião Laranjei-
ras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato,
Tanhaçu, Tanque Novo, Tremedal,
Urandi e Vitória da Conquista.
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FABIANO COTRIM

Quem primeiro soltou vivas e urras foram as leitoinhas
do chiqueiro. Logo os frangos mais gordos também lhes
fizeram coro e a balbúrdia foi geral na fazendinha localizada
em uma cidadezinha dos grotões da Bahia, chamada Caetité.
Os perus, haviam seis deles na fase jovem das suas vidas
curtas, sempre soturnos, não entendiam nadica de nada.

- Que diabos comemoram esses condenados a virarem
churrasco e guisados em pleno findar de maio? Inocentes
não são, pois os seus pais e mães tiveram o mesmo fim, e
nessas épocas sempre foi assim?

E puseram-se a gluginear de pura ironia a peruzada.
Filósofos por natureza, teciam as mais profundas elucubrações
a cerca daquela alegria incabível demonstrada pelas leitoas
e frangos do lugar. Fossem eles humanos, tudo bem. Estes
realmente são inexplicáveis, incompreensíveis. Choram de
rir, riem até chorar. Choram por qualquer coisa, riem e se
regozijam da morte alheia, sobretudo se o cadáver lhes
vier assadinho, no ponto, como se deu com uma perua já
era da no ano passado. Idosa, mas nem assim escapou do
apetite sem fim dos homens e acabou numa bandeja, morta,
servida com farofa, sacrificada em nome do nascimento de
um deus desses que os homens tanto gostam.

Enquanto pensavam os perus, leitoas e frangos, e galos,
e galinhas, e porcas, e porcos mais velhos dançavam e
folgavam cada vez mais intensamente. Grunhidos felizes,
cacarejos de puro gozo. Inclusive foi pena para todo lado,
pois a festa, no galinheiro, descambou para uma orgia
desregrada mais para o fim do dia. Do chiqueiro também
ressoavam guinchos de prazer e um fétido plofplof de lama
chafurdada. Enfim, a festa da carne, mas da carne viva tomou
conta daqueles lugares.

Já irritado a ponto de envermelhar o papo, o peru mais
nervoso resolveu tomar uma providência. Parar com aquilo,
ou pelo menos entender aquilo. Rumou no seu passo de
peru nervoso para o chiqueiro, pois os porcos, todos sabem,
são bem mais inteligentes do que as galinhas. Eles lhe
explicariam a razão daquele festim. Filósofo por natureza,
parou e disse para si mesmo.

-Mas se é um festim, mas se parece ser uma orgia,
haverá explicação possível? Tais coisas não se dão
exatamente contra qualquer razão, não são a própria
expressão da ausência da razão?

Voltou. Não iria perguntar resposta para o que não tem
resposta e parecer um ignorante. Não para um porco. Estava
ele, o Peru curioso, nessa ensimesmação quando sentiu
uma bicada forte por trás e ouviu um "e aí gostosa, vamo
festá?" Já virou partindo para o ataque quando viu que era
um frangote de nada quem lhe assediava com modos tão
grosseiros. Onde já se viu, bicar o cu de outro assim? Mas
relevou. O franguinho não dava nem para saída. E estava
transtornado. Isto se via logo de cara, os olhos vermelhos,
o aspecto ébrio daquele projetinho de galo.

- Não vou lhe matar na porrada, seu pinto ousado,
mas você vai ter que me dizer o que tanto comemoram no
galinheiro e no chiqueiro. Desembucha logo se não eu te
arrebento.

- Oxe, não sabia não? São João foi ontem e ninguém
foi pra panela, ué. Estamos comemorando a vi...

Antes mesmo que terminasse a frase o peru partiu o
franguinho ao meio de um só golpe.

-Mentiroso! Capadócio! Pândego! Com um peru nervoso
não se brinca! Estamos em maio, dia 26! São João uma
porra, isso deve ser maconha que eles comeram no lugar
de ração. Odeio maconheiros...

CRÔNICAS DA PANDEMIA

PARTE I: DATAS
COMEMORATIVAS
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CAETITÉ: HOSPITAL DO CÂNCER SERÁ ENTREGUE
AINDA NESTE MÊS DE JUNHO, DIZ RUI COSTA

Na terça-feira (16), o
Governador Rui Costa anun-
ciou que o Hospital do Câncer
de Caetité, a Unacon, será
entregue para a população
ainda neste mês de junho. O
Governador disse ainda que
além do tomógrafo, estão
chegando outros equipamen-
tos e que a Unacon de Caetité
atenderá pacientes acometidos
de casos de câncer de toda
região. O anúncio foi feito em
live, transmitida pelas redes
sociais do Governador. No
dia 02 deste mês, a unidade,
que teve suas obras aceleradas
inicialmente para ser transfor-
mada num Hospital de Emer-
gência para a Covid-19, rece-
beu os primeiros equipamentos.

PREFEITURA DE GUANAMBI E COOTAEG ACERTAM
DETALHES DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

Na última terça-feira (16), o
prefeito Jairo Magalhães esteve
reunido com a Presidente da
Cooperativa de Trabalho dos
Agentes Ecológicos de Gua-
nambi (COOTAEG), Luiza San-
tana, e com a representante da
Consultoria Ambiental, Fabiana
Araújo, para discutir sobre a
parceria entre o poder público
e a entidade. Na reunião ficou
definido a implantação da
coleta seletiva no município terá
início nos bairros Brindes, Bom
Jesus e Bela vista.

Nos próximos dias, a
COOTAEG estará instalando
os Pontos de Entrega Volun-
tária (PEVs), nos quais deverão
ser depositados apenas resí-
duos recicláveis, que serão
recolhidos periodicamente. A

Os termos foram definidos em reunião realizada na tarde da última terça-feira (16), entre o prefeito
e a presidente da Cooperativa. (Foto: Divulgação)

parceria também promoverá
campanhas de educação am-
biental nos meios de comu-
nicação e junto aos mora-
dores. "É importante ressaltar
que para obter um resultado
satisfatório é necessário a
participação de todos. Por isso,
solicitamos que a sociedade,
de forma geral, ajude neste
importante trabalho", destaca o
Prefeito Jairo.

A reunião também contou
com a presença dos Secretários
Municipais de Infraestrutura e
de Agricultura e Meio Am-
biente, Marco Antônio e Jaime
Bastos, respectivamente, além
do Diretor do Departamento
de Meio Ambiente, Lailton
Câmara, e da Engenheira
Jorgiane Gomes.
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IBIASSUCÊ: PREFEITURA INSTALA TOTENS COM
ÁLCOOL EM GEL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

AUGUSAUGUSAUGUSAUGUSAUGUSTTTTTO JAO JAO JAO JAO JACKCKCKCKCKSONSONSONSONSON

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, instalou totens de
álcool em gel 70% nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) da
cidade. Os totens possuem um
pedal, que ao ser pressionado
faz a dispensação do produto.
O usuário pode acessar o totem
de forma totalmente segura, sem
tocar com as mãos no equipa-
mento. A instalação dos totens
auxilia na higienização da
população que busca atendi-
mento no serviço da saúde,
garantindo a sua segurança e
a dos servidores, reduzindo a
possibilidade de contaminação
e transmissão em decorrência
da Covid-19.

Os totens auxiliam na higienização da população que busca atendimento no serviço da saúde, reduzindo a contaminação e transmissão
da Covid-19. (Foto: Divulgação)

POÇÕES: FAMÍLIAS SÃO
BENEFICIADAS COM
ARAÇÃO DE TERRAS

Em Poções, agricultores familiares da zona rural estão
sendo beneficiados pelo programa de aração de terras.
"Através do preparo de solo, estamos fomentando a produção
agrícola, proporcionando melhorias no plantio e manejo com
a terra, fazendo com que essas famílias possam ter um
incremento da renda", explicou o secretário de agricultura,
Cal Meira.

O serviço, realizado pela equipe da Secretaria Municipal
de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário,
já alcançou 40 produtores rurais da região de Mulungu, na
zona rural de Poções.

O serviço já alcançou 40 produtores rurais da região de Mulungu,
na zona rural de Poções. (Fotos: Divulgação)

BRUMADO: DESEMBARGADORA
DETERMINA FECHAMENTO DO
COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL

Em decisão proferida nesta
terça-feira, dia 16, a Desembar-
gadora Cynthia Maria Pina
Rezende acolheu um Agravo
de Instrumento proposto pela
Defensoria Pública do Estado
da Bahia e determinou liminar-
mente (tutela antecipada) o
fechamento, em Brumado, dos
comércios não essenciais.

A decisão afeta, entre
outros ramos de atividade: lojas
de conveniências, café, feiras
livres, distribuidora de bebida,
lojas de produtos, templos
religiosos, salões de beleza,
barbearia, academias e similares,
bares, restaurantes, comércio em
geral, varejista ou atacadista.

"Diante de tais conside-
rações, CONCEDO a tutela
antecipada para suspender a
eficácia da decisão recorrida,
suspendendo, por conse-
guinte, os efeitos dos artigos
indicados dos Decretos nº
5.259/2020, nº 5.262/
2020 e nº 5266/2020, até

ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de pagamento de
multa diária de R$5.000,00
(cinco mil reais), limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil
reais)", decidiu a Desembarga-

dora em sua sentença. Se-
gundo informações obtidas
pelo site Sertão Hoje, a Pre-
feitura de Brumado e a CDL já
estão analisando a sentença
e devem recorrer da decisão.
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PREFEITURA DE PARAMIRIM DIVULGA 'INFORMATIVO'
APÓS RUMORES SOBRE NOVA MORTE POR CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Paramirim,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, divulgou um 'Infor-
mativo' esclarecendo rumores
sobre a causa da morte de uma
mulher, no dia 17/06, que
estava internada na UTI de um
Hospital de Referência no
município de Conquista.

Segundo as informações
da Prefeitura, a paciente havia
sido notificada como suspeita
de COVID-19 no dia 11/06,
tendo sido feito no mesmo dia
um teste rápido, que deu
resultado negativo. Mesmo
diante do resultado negativo,
a paciente foi transferida para
a UTI em Vitória da Conquista,
devido ao seu estado de
saúde. Além do teste rápido,
a Secretaria Municipal de
Saúde coletou amostra e
enviou ao LACEN, que no dia
15/06 divulgou o resultado,

atestando que a paciente não
estava infectada com o novo
coronavírus (COVID-19). A
família foi informada do
resultado, assim como a
unidade onde a paciente
estava internada.

Ainda segundo infor-
mações da Prefeitura, no dia
17, a paciente evoluiu a óbito,
mas no seu atestado a causa
da morte não consta como
sendo COVID-19. "Pedimos
encarecidamente mais respon-
sabilidade na publicação e
transmissão de notícias por
parte dos órgãos de imprensa
e sociedade para que não se
aumente ainda mais a dor dos
familiares. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde se solidariza
com os familiares nesse mo-
mento de profunda dor e
consternação", destaca o
'Informativo' da Prefeitura.

Ainda segundo informações da Prefeitura, no dia 17, a paciente evoluiu a óbito, mas no seu atestado
a causa da morte não consta como sendo COVID-19 (Foto: reprodução/internet).

BAHIA: ARRECADAÇÃO COM ICMS CAI 29,8% EM MAIO
O impacto da crise provo-

cada pela Pandemia do Coro-
navírus (SARS-COV-2) sobre as
contas públicas na Bahia está
evidenciado pela queda na
arrecadação em maio. A Secre-
taria da Fazenda do Estado
(Sefaz-BA) registrou perda de
29,8% do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) em comparação com o
mesmo mês em 2019. O tributo
arrecadou R$ 1,42 bilhão, ante
R$ 2,02 bilhões no ano pas-
sado. O IPVA caiu 28%, e o ITD,
imposto sobre heranças e
doações, perdeu 58,6 milhões.

"O cenário atual é inédito
por envolver crises simultâneas
nas áreas da Saúde e da
Economia, mas estamos traba-
lhando, sob a liderança do
governador [Rui Costa], para
preservar o funcionamento do
Estado, o que inclui uma série
de medidas de redução dos
gastos, o redirecionamento
das atividades do fisco em
função das áreas que manti-
veram a atividade econômica
e a renegociação de contratos,
inclusive os de operações de
crédito", explicou o secretário
estadual da Fazenda, Manoel
Vitório. Apenas as medidas de
contenção de gastos já conta-
bilizam, até agora, uma econo-

"Estamos trabalhando, sob a liderança do governador [Rui Costa], para preservar o funcionamento do
Estado, o que inclui uma série de medidas de redução dos gastos, o redirecionamento das atividades
do fisco em função das áreas que mantiveram a atividade econômica e a renegociação de contratos,
inclusive os de operações de crédito", explicou o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório.

mia estimada em R$ 778
milhões, que preserva as
despesas voltadas para o
combate à pandemia.

Mesmo com os repasses
do Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus,
a Sefaz-BA ainda projeta um
déficit estimado em R$ 1,5
bilhão em 2020. "O pacote de
ajuda federal trouxe vetos que,
na prática, reduziram seu
alcance, o que contribui para
prolongar a situação de dificul-
dade que os Estados já vinham
enfrentando antes da pan-
demia, por conta do fracasso
da política do Governo Fede-
ral em promover crescimento
econômico e geração de
emprego", avaliou Vitório,
ressaltando ainda que "mais
do que nunca, o Estado
precisa manter-se em funciona-
mento. Com o advento da
pandemia, cabem aos governos
estaduais tarefas fundamentais,
a exemplo do enfrentamento
dos desafios da saúde, sobre-
tudo na esfera da alta comple-
xidade, da manutenção da paz
social e da segurança pública".

A partir de março, todos
os órgãos do governo foram
instados a promover a revisão
dos contratos em vigor e das
licitações em curso, com vistas

à redução dos preços e à
determinação de prioridades;
a suspender a celebração de
novas contratações e de
aditivos contratuais e a dimi-
nuir os gastos de custeio. As
medidas voltadas para evitar
acréscimos nas despesas
públicas são monitoradas pela
Coordenação de Qualidade

do Gasto Público, instituída na
Sefaz pela reforma adminis-
trativa promovida no início da
primeira gestão do governador
Rui Costa, em 2015.

Em relação ao combate à
pandemia, a Bahia já conta-
biliza um gasto total de R$
704,4 milhões, havendo mais
cerca de R$ 173 milhões

projetados para as próximas
semanas, totalizando R$ 877
milhões. Os gastos ocorrem
não apenas na área de Saúde,
como nas da Educação, Justiça
e Direitos Humanos, Admi-
nistração Penitenciária, Admi-
nistração e Segurança Pública,
incluindo as polícias Militar e
Civil, e no Corpo de Bombeiros.
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GUANAMBI: PREFEITO REGULARIZA 3 PROPRIEDADES
E SE REÚNE COM MORADORES DE MORRO DE DENTRO

Na manhã desta terça-feira
(09), o Prefeito de Guanambi,
Jairo Magalhães, assinou mais
3 escrituras de beneficiários
do Programa de Regularização
Fundiária. As documentações
foram destinadas ao micro-
empresário Ângelo Marcos da
Rally Pneus, no Loteamento
Industrial, à Tamara Prado
Souza, no Bairro Floresta, e
à Bárbara Karoline Teixeira,
no Bairro Beija-flor II. Ao

A Prefeitura instalando
uma caixa de 150 mil

litros para ampliar e
reforçar o sistema de

abastecimento de
água, beneficiando

cerca de 80 famílias.

As documentações foram destinadas a Ângelo Marcos da Rally
Pneus, à Tamara Prado Souza e à Bárbara Karoline Teixeira. Ao
todo, já foram 13 propriedades regularizadas.

todo, já foram 13 proprie-
dades regularizadas.

O Prefeito também esteve
na Comunidade de Morro de
Dentro, na zona rural, se
reunindo com moradores
para discutir demandas locais.
A Prefeitura de Guanambi,
através da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio
Ambiente, está executando as
obras de construção e instala-
ção de uma caixa de 150 mil

litros, para ampliar e reforçar
o sistema de abastecimento de
água, beneficiando cerca de
80 famílias.

POÇÕES: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS SEGUE
ATENDENDO ÀS FAMÍLIAS DE MODO REMOTO

Em Poções, no sudoeste
baiano, o Programa Primeira
Infância no SUAS Criança Feliz
segue o cronograma com as
atividades no modelo remoto,
obedecendo as normas de
higiene estabelecidas pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS), devido a Pan-
demia do Coronavírus.

Diariamente, estão sendo
desenvolvidas atividades e
estratégias para dar prosse-
guimento aos trabalhos já
executados pela Secretaria
Municipal de Assistência
Social. A finalidade é pro-
mover e levar informações e
atendimento necessário às
300 famílias cadastradas no
Programa, que visam promover
o fortalecimento dos vínculos
das famílias com suas crianças,
sempre alertando aos cui-
dados de prevenção contra
propagação da Covid-19.

Diariamente, estão sendo desenvolvidas atividades e estratégias para dar prosseguimento aos trabalhos já executados pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS NÃO DEVEM SER REALIZADAS
ESTE ANO PARA EVITAR EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO

À COVID-19, DEFENDE PRESIDENTE DA CNM
Em entrevista ao Brasil 61,

o presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CN-
M), Glademir Aroudi, afirmou
que as eleições municipais
deste ano não são uma boa
ideia. De acordo com ele, o
Brasil ainda não estará total-
mente livre dos efeitos causa-
dos pelo novo coronavírus,
sobretudo em relação à saúde
da população. Com a expo-
sição de milhares de brasi-
leiros que podem ir às urnas,
mesmo que no mês de de-
zembro, pode haver o desen-
cadeamento de uma nova
onda de elevação de casos da
Covid-19 no País.

"[Cerca de] 146 milhões
de brasileiros deverão ir às
urnas este ano. Nós temos

mais de 5 milhões de pessoas
que vão trabalhar no dia da
eleição. O TRE liberou as
convenções por videoconfe-
rência, só que mais de mil
municípios no Brasil não
possuem sinal de internet e em
outros tantos o sinal é ruim.
Então, quem propõe convenções
ou eleições virtuais no Brasil, me
perdoe, mas está desconectado
com a vida real", avalia Aroldi.

Durante a entrevista, Arou-
di também falou da crise
financeira nos municípios
causada pela queda de arreca-
dação devido à Pandemia, do
auxílio da União para socorrer
estados e municípios e sobre
a discussão do projeto do
Novo Marco do Saneamento
Básico no Congresso Nacional.

LAPA A SÃO FÉLIX DO CORIBE: GOVERNO FEDERAL
ENTREGA OBRA DE RECUPERAÇÃO NA BR-349

O Governo Federal entre-
gou, nesta quarta-feira (10),
88,6 km de pista recuperada
na BR-349, no estado da
Bahia. A obra executada pelo
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(DNIT), localizada no trecho
entre o km 752,8 e o km
841,4, fica próxima aos muni-
cípios de Bom Jesus da Lapa,
Serra do Ramalho, Santa Maria
da Vitória e São Félix do
Coribe. A restauração contou
com um investimento total de
R$ 8 milhões.

As equipes do DNIT reali-
zaram os serviços de aplicação
da camada de CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usinado a
Quente), tapa buraco e micro-
revestimento asfáltico, limpeza
e manutenção dos dispositivos
de drenagem e sinalização
horizontal e vertical na rodovia.
Para o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, a
finalização da obra foi um

compromisso do Governo
Federal com o interior baiano.
"Mesmo diante da pandemia
que estamos vivendo, o DNIT
está executando e finalizando
obras que são importantes para
o desenvolvimento do Brasil.
Importante manter a nossa

infraestrutura funcionando e
escoar a produção do interior
baiano", destacou.

A BR-349/BA tem papel
fundamental para o escoa-
mento da produção da região
agrícola irrigada pelo Rio São
Francisco, nas proximidades

de Serra do Ramalho. Além
disso, a rodovia tem grande
relevância religiosa, sendo o
caminho feito por romeiros,
principalmente da região
Centro-Oeste, com destino à
cidade de Bom Jesus da Lapa.
Os colaboradores do DNIT

continuam trabalhando nos
serviços de roçada, capina,
caiação de meio-fio e recu-
peração de acessos à rodovia
e travessias urbanas. O con-
trato de manutenção tem
previsão de término no pri-
meiro semestre de 2021.
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PARAMIRIM: ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTÁDIO
JOÃO TANAJURA ESTÁ NA FASE FINAL DE EXECUÇÃO

Em Paramirim, está na fase
final de execução a instalação
da iluminação em LED do
Estádio Municipal João Tana-
jura. A obra é fruto de um
convênio firmado, no mês de
março, entre a Prefeitura de
Paramirim e a Secretaria de
Esporte do Governo do Es-
tado. A Prefeitura, em nota,
esclarece que a obra "é de vital
importância para a prática
esportiva, com alcance de
atendimento das crianças,
adolescentes, jovens, e até os
mais amadurecidos na idade,
tendo em vista que o nosso
clima é quente, e com isto
torna-se desconfortante a
prática de futebol".

LIVRAMENTO: EX-PREFEITO CARLÃO PODE SER CANDIDATO
RAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHO

O Dr. Carlos Roberto Souto
Batista, ex-prefeito de Livra-
mento de Nossa Senhora,
Bahia, se quiser, pode, sim, ser
candidato a prefeito, este ano,
possibilidade já admitida por
ele. Eventual impedimento só
por condenação definitiva,
criminal ou por improbidade
administrativa, em órgão
colegiado, segundo a Lei nº
64/1990, derivada da Cons-
tituição Federal.

Eleitores dele me per-
guntam se ele está inelegível.
Objetivamente não é alcan-
çado por nenhum dos impedi-
mentos da Lei nº 64/1990,
que abrange as hipóteses da
LC nº 135/2010 (Ficha Lim-
pa). A condenação que sofreu
em primeira e segunda instân-
cias, acusado de fraudar
licitações, foi anulada, em
2017, pelo STJ (Superior Tribu-
nal de Justiça), que entendeu
não ter havido dolo.

Sobre as contas (2011)
reprovadas pela Câmara de
Vereadores (2013), que o
tornaria inelegível, em tese, até
2021, o fato está sub judice,
não configurando, por ora,
causa de inelegibilidade.
Ademais, não seria automático,
teria de haver impugnação, na
Justiça Eleitoral, que iria aferir
se houve ou não dolo na
causa da reprovação das
contas, como indica a juris-
prudência do TSE.

O processo a que o ex-
prefeito responde na Vara
Federal de Guanambi não foi
concluído e ainda enfrentará
instâncias superiores. Portanto,
está muito longe da lista de
inelegibilidades. Claro que
essas condicionantes devem
estar sendo analisadas por
Carlos Batista e seus segui-
dores, a quem cabe considerá-
las ou não como preocupação
a ser enfrentada no embate
eleitoral. Fonte: Site Man-
dacaru da Serra.
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CONDEÚBA: PREFEITO REDUZ SALÁRIOS
DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO

Os servidores municipais
da rede de ensino da Prefei-
tura de Condeúba terão seus
salários reduzidos em 50% a
partir deste mês de junho. O
anúncio foi feito pelo Prefeito
Silvan Baleeiro e pelo Secre-
tário Municipal de Educação,
Weder Spínola, no último
sábado (06), através de uma
live no facebook oficial da
Prefeitura.

Segundo o Prefeito, a
decisão foi tomada em virtude
das dificuldades financeiras
que o município vem atraves-
sando neste momento de
pandemia pelo novo Corona-
vírus. "Os recursos financeiros
a cada dia vem caindo, visto

que esta crise de saúde, de
certa forma, também impacta
na arrecadação do município.
Empresas fechadas, algumas
faliram, pessoas desempre-
gadas e por estes motivos o
município a cada que passa
vem arrecadando menos. A
decisão é para não realizar
demissão em massa", explicou
Baleeiro. Na oportunidade,
Silvan disse que a redução será
de 50%, ou seja, os servidores
contratados da educação
receberão meio salário. "Esta-
mos fazendo sacrifico, os
recursos caíram demais. Temos
que tomar medidas para
garantir o pagamento", con-
cluiu o Prefeito.

MUNICÍPIOS VÃO RECEBER R$ 10,5 BILHÕES A MENOS
EM 2020, ESTIMA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Em 2020, os prefeitos vão
ter que apertar o cinto para
fechar as contas. Isso porque
a queda na arrecadação de
impostos durante a crise do
novo coronavírus vai diminuir
em mais de R$ 10,5 bilhões o
valor repassado através do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). A Lei Orça-
mentária Anual (LOA) previa
um repasse de R$ 115,1 bi-
lhões. Por conta da pandemia,
a estimativa atual é que no fim
do ano o valor total do FPM
seja de 104,5 bilhões. A
projeção foi feita pela Confe-
deração Nacional de Muni-
cípios (CNM), com base nos
dados do Relatório de Ava-
liação de Receitas e Despesas
Primárias do Ministério da
Economia.

O FPM é constituído de
uma parcela do que é arreca-
dado pela União em impostos
federais. De acordo com a
legislação, 22,5% do Imposto
de Renda (IR) e do Imposto
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) são transferidos
aos municípios, de modo
proporcional à população. Por
isso, os valores do FPM e do

A LOA previa um repasse de R$ 115,1 bilhões. A estimativa atual é que no fim do ano o valor total do
FPM seja de 104,5 bilhões. (Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Senado)

Fundo de Participação dos
Estados são afetados pela crise
econômica.

Para tentar aliviar o impacto
sobre municípios, o governo
federal publicou em março
uma medida provisória que
"congelou" os valores do FPM
e do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) de março a
junho. Sem essa MP, o impacto
seria grande. Apenas em
junho, por exemplo, sem contar
a recomposição, o FPM será
36% menor do que o valor
repassado no mesmo período
do ano passado. Em maio, a
redução foi de 23,5%. Em
entrevista ao Brasil 61, o
presidente da CNM, Glademir
Aroudi, afirmou que a ajuda
do governo federal não cobre
a menor arrecadação de
tributos estaduais e municipais.
"Em boa parte dos municípios
do Brasil, a maior parte da
arrecadação é o FPM. O
governo está fazendo uma
recomposição de 23 bilhões
e nós teremos uma queda de
arrecadação até o final do ano
na ordem de 74 bilhões. Isso
nos preocupa muito", alerta.

Aroudi também falou sobre
a realização das eleições
municipais deste ano e sobre
a discussão do projeto do
Novo Marco do Saneamento
Básico no Congresso Nacional.

Nos meses de julho e
dezembro, nos quais normal-

mente há uma queda de
arrecadação nos impostos,
também há um repasse extra
de 1% dos tributos federais.
Esses valores também serão
menores do que o esperado.
Em junho, o valor previsto com
base na LOA era de R$ 4,581

bilhões, mas o valor repassado
deve ser de R$ 4,549 bilhões,
R$ 32 milhões menor. Já o
valor de dezembro terá uma
redução mais impactante. A
estimativa atual da CNM é que
sejam repassados R$ 4,343
bilhões, R$ 339 milhões a
menos que a previsão original.
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"QUEREMOS DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO RECURSO
PÚBLICO E IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS", AFIRMA
RUI COSTA SOBRE INVESTIGAÇÃO CONTRA A HEMPCARE

"Para mim, independe
quantas investigações serão
realizadas e quem irá parti-
cipar. O que nós queremos é
a devolução imediata do
recurso público e identificação
dos envolvidos". A declaração,
dada nesta quarta-feira (10)
pelo Governador Rui Costa ao
Bahia Meio Dia, refere-se às
investigações da Operação
Ragnarok em torno da compra
de respiradores junto à em-
presa HempCare, denunciada
pelo Consórcio Nordeste.

Rui Costa ainda criticou a
politização realizada neste
momento que deveria ter como
foco o combate à disseminação
da Covid-19. "Neste momento
se criou uma disputa política
e uma confusão jurídica. Há
muita contaminação política e,
infelizmente, a preservação da
vida humana acaba ficando em
segundo plano. A prioridade
está na disputa política, que
muitas vezes é levada para o
campo dos procedimentos

A declaração refere-se às investigações da Operação Ragnarok em torno da compra de respiradores
denunciada pelo Consórcio Nordeste (Foto: Carol Garcia/ GOVBA)

legais. Queremos o mais
rápido possível a identificação
dos culpados e devolução do
dinheiro, pois estamos preci-
sando desse recurso para
continuar salvando vidas
humanas", disse Rui, revelando
ainda que os empresários
presos durante as investi-
gações se mostraram dispostos
a devolver parte do recurso,
mas a ação fica inviabilizada
diante da suspensão das
investigações pela justiça.

"Não é possível paralisar
uma operação em curso e não
há nenhum prejuízo que no
âmbito federal também se
replicasse a operação. Eu não
consigo entender a lógica da
paralisação já que eventuais
criminosos estavam sendo
alcançados pelo estado e pela
a justiça. Há um pano de fundo
no país de criminalizar a ação
de prefeitos e governadores,
mesmo quando estes denun-
ciam que foram vítimas de
crimes", ressalta Rui Costa.

TCM ENCAMINHA DENÚNCIA AO MP CONTRA
PREFEITO E VICE-PREFEITO DE BARRA DA ESTIVA

Na sessão desta terça-feira
(09), o Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA)
julgou procedente denúncia
formulada por vereadores do
município de Barra da Estiva
contra o prefeito João Macha-
do Ribeiro e seu vice, Eronil-
son Martins de Souza. Eles
receberam diárias de valores
elevados e sem justificativas
razoáveis ao longo dos anos
de 2017 e 2018. No período
citado, o prefeito recebeu R$
34 mil enquanto o vice-
prefeito recebeu em torno de
R$ 14 mil, do total de R$ 94
mil gastos com diárias pela
prefeitura.

O relator do processo,
conselheiro substituto Cláudio

Ventin, multou o prefeito João
Machado Ribeiro em R$ 2,5
mil. Também foi determinada
a formulação de representação
ao Ministério Público Estadual
(MP-BA) para que seja apura-
da a prática de ato de improbi-
dade administrativa. O conse-
lheiro Cláudio Ventin deter-
minou ainda que seja feito o
ressarcimento de R$ 94.260
aos cofres municipais com
recursos pessoais dos denun-
ciados, em razão das irregula-
ridades no procedimento de
concessão do benefício, que
foi pago sem qualquer com-
provação de serviços prestados
ao município pelos agentes
políticos. Cabe recurso da
decisão.
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CAETITÉ: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL (INB)
ADQUIRE MÁSCARAS DE TECIDO DE COSTUREIRAS LOCAIS

A Indústrias Nacional do
Brasil (INB) solicitou a produ-
ção de aproximadamente 7 mil
máscaras em tecido para apoiar
a economia do entorno de suas
unidades. A demanda foi aten-
dida por costureiras autônomas
dos municípios de Resende e
Itatiaia, no estado do Rio de Ja-
neiro, e de Caetité, no sudoeste
da Bahia. As máscaras serão
distribuídas a empregados e es-
tagiários em todas as unidades,
como forma de aumentar a pro-
teção contra o novo corona-
vírus durante o expediente. Em
Caetité, foram encomendadas
1.650 máscaras.

"Optamos por comprar com
costureiras do entorno das
unidades como forma de
oportunizar um trabalho para
elas, uma geração de receitas
e recursos num momento
muito difícil. O grande fator
motivador foi esse: promover
esse pequeno comércio, essa

As máscaras serão distribuídas aos empregados como forma de aumentar a proteção contra o
coronavírus durante o expediente. Em Caetité, foram encomendadas 1.650 máscaras.

pequena indústria, vamos dizer
assim, artesanal. Estamos
dando uma pequena contri-
buição que somada a ajuda de
outras empresas e de outras
pessoas podem gerar muito
benefícios nesse período. Não
importa o tamanho da ajuda,
o que importa é que ela seja
feita. É o somatório de todas
as pequenas e médias ações
que faz a diferença", explicou
o presidente da INB, Carlos
Freire Moreira,

Nas comunidades pró-
ximas à Unidade de Concen-
tração de Urânio (URA), em
Caetité, 7 profissionais aceita-
ram esse desafio. São costu-
reiras de Maniaçu, Juazeiro e
São Timóteo, já tradicionais
nesses locais e também no-
vatas no ramo. Seja com
equipamentos mais modernos
e elétricos ou com máquinas
centenárias ainda movidas a
pedal, todas executaram com maestria a atividade a que se

propuseram e entregaram
material no prazo. Maria
Carmem, conhecida com Nu-
ga, destacou que as outras
atividades que trazem renda
para casa estão paradas. "Faço
bolo e tenho um salão está
tudo parado. Esse dinheiro
será bem-vindo para pagar
algumas contas", disse.

Algumas herdaram essa
profissão e as máquinas das
mães e até avós, como Sone
Soneli que recordou o tempo
em que aprendeu a costurar

com a avó. Também Nuga
herdou a máquina da mãe que
a ensinou a costurar desde
pequena. Teve quem começou
fazendo as máscaras para os
de casa e depois descobriu
que poderia ajudar outras
pessoas se expandisse a
produção. Maria Clara conta
que já havia se disponibilizado
no grupo da associação.
Modesta diz não ter muita
prática, mas tem paixão, por isso
aceitou o desafio. "Sei que é
para a prevenção da saúde.
Espero que seja bem aceita e

que todos usem com os
devidos cuidados", ensejou.

Freire acrescenta que a INB
está planejando e estudando
novas formas para poder
ajudar. "Como empresa estatal
dependente do governo é
vedada de fazer doações em
ano eleitoral. Essa ação com
as máscaras já foi uma forma
de tentar ajudar e nós estamos
visualizando outras maneiras,
mas aí no sentido de volun-
tariado do nosso pessoal, tão
logo voltemos as atividades
normais", adianta.

PMs SALVAM A VIDA DE CRIANÇA EM BRUMADO
Nesta sexta-feira (12), por

volta das 12h, policiais milita-
res do grupo C do PETO, da
34ª CIPM, socorreram uma
criança de 2 anos que estava
sem respirar, no bairro Jardim
de Alá, em Brumado. Segundo
informações da PM, os militares
estavam patrulhando o local
quando se depararam com
algumas pessoas em desespero.
Ao se aproximarem, os militares
identificaram uma criança,
chamada Sofia, inconsciente,
com o rosto roxo e sérias
dificuldades respiratórias.

Ainda segundo a PM, os
policiais iniciaram manobras de
socorros de urgência, mas

perceberam pouca melhora no
estado clínico. Devido à
demora que a equipe do
SAMU 192 poderia ter para
chegar ao local, a guarnição
conduziu a garota ao Hospital
Regional Professor Magalhães
Neto. Durante todo o percurso,
os PMs continuaram a realizar
as manobras de socorro.

Sofia chegou ao hospital
conseguindo respirar, sendo
atendida logo em seguida pelo
médico plantonista, que não
notou maiores complicações.
Após ter ficado em um curto
período de observação, Sofia
foi liberada e retornou para o
seio familiar.
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CAETITÉ: PREFEITURA EMITE NOTA
DE PESAR PELO FALECIMENTO DO

VEREADOR CLÁUDIO BORGES
A Prefeitura de Caetité

emitiu, neste domingo, dia 14,
Nota de Pesar pelo falecimento
do Vereador Cláudio Borges,
ocorrido na tarde de domingo.
Além da nota, a prefeitura
também decretou luto oficial de
3 dias no município. Confira
abaixo a nota na integra.

"É com extremo pesar que
o Prefeito Aldo Gondim e a
Vice-Prefeita Dra. Kelly, em nome
da população de Caetité, se
solidarizam com os familiares
e amigos e manifestam profun-
do pesar pelo falecimento do
Vereador Cláudio Borges,
ocorrido na tarde deste domin-
go (14) no distrito de Brejinho
das Ametistas, onde residia.

Cláudio Borges já estava
em seu terceiro mandato como
vereador e deixa como legado

uma belíssima trajetória marca-
da pela superação, pelo traba-
lho comunitário, respeito ao
próximo e grande dedicação
à família, aos amigos e à vida
pública. O seu amor pelo
distrito de origem - Brejinho
das Ametistas - marcou sua
trajetória política, tragicamente
interrompida.

Não há palavras para des-
crever o grande choque que tal
notícia provocou nos corações
daqueles que o conheciam e,
especialmente, puderam com ele
privar de parte de sua jornada.
Que Deus possa levar conforto
ao coração de todos os fa-
miliares e amigos, neste mo-
mento de dor".

IBIASSUCÊ: 1º CASO
DE CORONAVÍRUS

CONFIRMADO

A Prefeitura de Ibiassucê comunicou, através de seu perfil
oficial do instagram, nesta quinta-feira (11), o primeiro caso
de Coronavírus (Covid-19) confirmado no município. O caso
trata-se de um caminhoneiro, natural da cidade, que chegou
recentemente de áreas com transmissão comunitária. Segundo
a Secretaria Municipal de Saúde, que está acompanhando o
caso, o paciente encontra-se estável. A equipe de Vigilância
Epidemiológica está acompanhando as demais pessoas com
que ele teve contato.

PREFEITURA DE POÇÕES REALIZA DIVERSAS
MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

No último sábado (06), a
Prefeitura de Poções promoveu
mais uma ação de desinfecção
de veículos que passam pelas

barreiras sanitárias do muni-
cípio. A medida, realizada pelas
equipes das Secretarias Muni-
cipais de Saúde e de Infra-

estrutura, visa garantir a não
disseminação do Coronavírus
(Covid-19) em Poções. A
equipe da Saúde também atua
verificando a temperatura de
todos aqueles que estão
entrando no município, promo-
vendo a campanha de cons-
cientização, identificando e
notificando pessoas oriundas

de outros municípios.
A Secretária Municipal de

Saúde, Lorena Santos, auto-
rizou a realização de testes
rápidos para Covid-19 em
todas as equipes de trabalho.
"Os profissionais de saúde e
segurança atuam na linha de
frente no enfrentamento à
pandemia, por isso que acom-

panhar o quadro de saúde
destes funcionários é parte
fundamental da estratégia que
o município coloca em ação
para conter o novo corona-
vírus", explicou a pasta, em
nota. Além dos profissionais
da saúde, o teste rápido será
usado em outros seguimentos
mais expostos da população.
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POÇÕES: PROJETO PLANTÃO PSICOLÓGICO OFERECE
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PELO WHATSAPP

Em Poções, as Secretarias
Municipais de Saúde, de
Assistência Social e de Edu-
cação desenvolveram o pro-
jeto Plantão Psicológico com
o intuito de oferecer à popu-
lação, especialmente, durante
a Pandemia do Coronavírus
(Covid-19). Os interessados
podem se inscrever pelo
whatsapp 77 99981-9784,
das 8h às 20h.

O projeto disponibiliza os
psicólogos da Secretaria de
Assistência Social de Poções

Para quem enfrenta ansie-
dade, depressão e demais
problemas. "Preservar a saúde
mental é fundamental para o
bem-estar da população, por
isso, oferecemos esse serviço
essencial que ajuda a au-
mentar a autoestima e, prin-
cipalmente, a entender o
papel do isolamento social
neste momento tão desa-
fiador", destaca a primeira-
dama e secretária de assis-
tência socia l ,  La ís  Mas-
carenhas.

GUAJERU: CRECHE PRÓ-INFÂNCIA ESTÁ 75% COMPLETA
Na última semana, o Pre-

feito Gil Rocha visitou o an-
damento das obras da creche
pró-infância, que já está,
aproximadamente, 75% fina-
lizada. Por conta da Pandemia
do Coronavírus, a empresa
responsável pela execução das
obras, a Construtora Muinos,
reduziu o número de fun-
cionários para respeitar as
normas de distanciamento.
Segundo o prefeito, "o Mu-
nicípio aguarda os repasses
do governo federal do FNDE
[Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação] para
os pagamentos vindouros da
execução da obra".

Na vistoria, o prefeito es-
teve acompanhado dos secre-
tários municipais da Educação
e da Infraestrutura, Terezinha
Santos e Manoel Ribeiro,
respectivamente, e de repre-
sentantes da Construtora. "Já
avançamos significativamente
na obra. Todas as medições
feitas e validadas pela equipe
técnica de acompanhamento já
foram quitadas através da
contrapartida municipal com
recursos próprios. Aguardamos

agora o desembolso dos
recursos do FNDE para a

conclusão desta tão sonhada
obra", declarou Gil Rocha.
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BETO MARADONA É EMPOSSADO
COMO TESOUREIRO DA UPB

O presidente da União
dos Municípios da Bahia (UPB),
Eures Ribeiro, deu posse ao
prefeito de Caculé, José Ro-
berto Neves, como Primeiro
Tesoureiro da entidade. Beto
Maradona, como é conhecido,
foi empossado por meio de
conferência virtual, que ocor-
reu no último dia 4 de junho.
Beto Maradona já ocupava o
cargo de 2º Secretário da
instituição.

Maradona, que também
preside a Associação dos
Municípios da Serra Geral e
Bacia do São Francisco (AMA-
VALE) e é vice-presidente do
Consórcio de Desenvolvi-
mento do Alto Sertão (CDS),
exaltou o ambiente de parceria
e cooperação estimulado pela

UPB. "Caculé se sente orgu-
lhosa pela participação nessa
diretoria. Me sinto muito à
vontade, tenho grandes ami-
gos na entidade, grandes

amigos fiz através dela em toda
Bahia e isso me dá a segu-
rança de, cada vez mais,
trabalhar para fortalecer o
municipalismo no estado".

PM IMPEDE EXPLOSÃO DE BANCO EM JACARACI;
OPERAÇÃO TERMINA COM 3 MORTES EM CACULÉ

Na madrugada desta quar-
ta-feira (26), por volta das 1h,
policiais militares da guarnição
CAESG 07, da CIPE Sudoeste,
frustraram um assalto à Agên-
cia do Bradesco, em Jacaraci.
Segundo informações da PM,
a guarnição realizava ronda
pelo local no momento. A
agência amanheceu com mar-
cas de tentativa de arromba-
mento dos caixas. Logo após,
os PMs, com o apoio do
GRAER, localizaram um carro,
um Toyota Hilux, que foi
roubado na terça-feira (25) em
Jacaraci, abandonado próximo
a Caculé. No interior do carro,
os militares encontraram uma

A tentativa de assalto ocorreu na madrugada desta quarta-feira (26) em Jacaraci. Logo após, em
Caculé, a PM tentou a captura dos envolvidos. (Fotos: Divulgação / CIPE Sudoeste)

mochila, 3 emulsões TNT e 2
espoletas (Detonador por
ignição elétrica). O veículo e o
material, que foi recolhido pelo
BOPE, foram apresentados à
Polícia Civil, na sede da Dele-
gacia Territorial de Caculé.

Ainda na quarta-feira (27),
os PMs receberam uma infor-
mação, relatando que 4 sus-
peitos estariam escondidos
numa residência na cidade de
Caculé. Os policiais da CIPE
Sudoeste e da 94ª CIPM se
deslocaram ao local para
averiguar a informação. Assim
que os militares chegaram, um
dos indivíduos conseguiu fugir
pulando o muro do fundo da

casa. Ainda conforme a PM, ao
adentrar na residência, os
policiais foram surpreendidos
por disparos de arma de fogo
em sua direção, sendo obriga-
dos a revidar. Cessado os
disparos, os PMs encontraram
os 3 agressores caídos ao
chão. Eles foram encami-
nhados ao Hospital de Caculé,
mas não resistiram aos feri-
mentos e vieram a óbito.

No local, os PMs apreen-
deram 3 revólveres, sendo 2
Cal. 38 e 1 Cal. 32, as
munições deflagradas duran-
te o tiroteio, uma toca ninja, 3
aparelhos celulares, uma
carteira com documentos, 2
bonés preto, 5 pinos de uma
substância análoga a cocaína e
2 porções de uma substância
análoga a maconha. Além de
todo o material mencionado, os

PMs também conduziram a
esposa de um dos indivíduos
à Delegacia Territorial de
Guanambi. O indivíduo que
tinha conseguido fugir foi
capturado ao tentar sair da
cidade de Caculé numa Moto
Taxi. Ele, que também foi
encaminhado para a Delegacia
de Guanambi, confessou sua
participação na tentativa de
assalto à Agência, em Jacaraci.
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POÇÕES: PROJETO PARCERIA FORTE DISTRIBUI 7 MIL
MUDAS DE MANDIOCA PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Em Poções, no sudoeste
baiano, uma parceria entre a
Prefeitura Municipal e o Go-
verno do Estado, através do
Projeto Parceria Forte, distribuiu
aproximadamente 7 mil mu-
das de mandioca para famílias
de comunidades rurais do
município. Além da distri-
buição, a ação também contou
com a criação de vários
maniveiros.

O secretário municipal de
agricultura, Cal Meira, explicou
que o objetivo da iniciativa "é
de melhorar a qualidade e a

produtividade da mandioca
para os pequenos agricultores.
O incentivo da Prefeitura de
Poções, através do nosso
prefeito Leandro Mascarenhas,
é da produção até o bene-
ficiamento, acreditando no
mercado promissor da man-
diocultura, visto que no setor
alimentício, por exemplo, é
utilizada em produtos como
biscoito, pão, pudim, sorvete,
entre muitos outros. Esses
maniveiros, além de mudas,
são para produção de grande
escala dos produtores rurais".

GOVERNO DE GUAJERU MUDA LOCAL E ESTABELECE
REGRAS QUE GARANTEM FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE

A Prefeitura de Guajeru,
em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde vem
adotando uma série de medi-
das de enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus
(COVID-19). Entre as medidas
adotadas está a mudança da
Feira Livre, que passou a ser
realizada no Campo de Futebol
Society e na Quadra Polies-
portiva localizada na Praça Luiz

A mudança de local teve como objetivo garantir o correto
distanciamento entre as barracas, bem como mais espaço para a
população durante as compras (Foto: reprodução/Facebook).

Cabral. A mudança de local
teve como objetivo garantir o
correto distanciamento entre
as barracas, bem como mais
espaço para a população que
faz suas compras na Feira Livre.
Além do distanciamento entre
as barracas, está sendo adota-
do o controle de acesso da
quantidade de pessoas, guar-
das municipais estão contro-
lando a entrada e saída no

espaço, com distribuição do
álcool em gel para higienização
e máscaras, reduzindo assim
o fluxo maior de pessoas no
mercado de carnes e de cerais
na praça da feira.

"Confesso que no começo
fiquei em dúvida se iria gostar
do novo lugar. Desde que me
conheço por gente, indo a

mesma feira toda segunda...
Mas, pra minha grande sur-
presa, eu não senti diferença.
Foi quando percebi que o
importante não é o lugar e sim
as pessoas. Eu vi os rostos
conhecidos e o mesmo baru-
lho que a nossa feira tem. E o
melhor, eu me senti segura,
com todos de máscaras e

usando o tal do álcool em gel",
afirmou uma moradora de
Guajeru, que preferiu não se
identificar.

Em uma Rede Social, o
Prefeito Gil Rocha comentou
a mudança da Feira Livre:
"Conforme as novas orienta-
ções do Decreto Municipal,
que editamos no último dia
04/06, realizamos a mudança
e adequação da Feira Livre, que
há duas segundas-feiras está
sendo realizada no campo de
Futebol Society e na Quadra
Poliesportiva situada na Praça
Luiz Cabral. Nosso principal
objetivo é proteger a vida de
nossa população e manter o
abastecimento dos gêneros
alimentícios, respeitando as
orientações dos órgãos de
saúde", destacou.
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RUI COSTA ADIA VOLTA ÀS AULAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO PARA O DIA 06 DE JULHO
Eventos com mais de 50

pessoas e aulas nas unidades
de ensino das redes pública e
privada seguem proibidos em
todo o território estadual por
pelo menos mais 15 dias. A
novidade foi anunciada pelo
governador Rui Costa, no fim
da tarde desta sexta-feira (19),
durante a live que faz para
atualizar os números do novo
coronavírus na Bahia. O
decreto n° 19.586, que deter-
mina a proibição das ativida-
des e venceria neste domingo
(21), ficará em vigor até o dia
6 de julho. "Atualmente, a
Bahia registra 43.922 casos
com 22.028 ativos, 20.589
curados e 1.305 óbitos, bem
como 1.300 leitos ocupados,
chegando a 75% de ocupação.
São números que deixam a

"A Bahia [está] em uma situação melhor do que a de outros estados, mas não se pode vacilar. Não
podemos abaixar a guarda. Por isso, o decreto precisa ser renovado."

Bahia em uma situação melhor
do que a de outros estados,

mas não se pode vacilar. Não
podemos abaixar a guarda. Por

isso, o decreto precisa ser
renovado", explicou Rui.

O decreto proíbe todas as
atividades que envolvem
aglomeração de pessoas, como
eventos desportivos - inclusive
jogos de campeonatos de
futebol, profissionais e amado-
res -, religiosos, shows, feiras,
apresentações circenses, even-
tos científicos, passeatas, aulas
em academias de dança e
ginástica, bem como abertura
e funcionamento de zooló-
gicos, museus, teatros, dentre
outros. O decreto também
engloba a suspensão do
transporte coletivo intermuni-
cipal em cidades baianas com
registros recentes de casos da
Covid-19. O governador ainda
contou que, na próxima terça-
feira (23), o Estado começará
uma nova etapa no monito-
ramento da Covid-19.

LIVRAMENTO: CONTRATOS COM 4 EMPRESAS CONSOMEM
MAIS DE R$ 13 MILHÕES EM RECURSOS DO MUNICÍPIO
RAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHORAIMUNDO MARINHO

Entre os gastos de 2019
da Prefeitura de Livramento de
Nossa Senhora, Bahia, estão
R$3,510 milhões, pagos a
Auto Posto Irmãos Ribeiro de
Livramento Ltda. (CNPJ: 13.
111.294/0001-70). Seus só-
cios são Douglas Porto Silva
(administrador) e Eloiza Gon-
çalves Porto. Douglas é cu-
nhado de um primo carnal do
prefeito Ricardinho Ribeiro. Esse
primo seria o verdadeiro dono
do posto. A sócia Eloiza Porto
é tia de Douglas. Essas ligações
familiares com o gestor não
impedem a contratação, em
processo licitatório, mas suscita
questionamentos em face do
princípio da moralidade.

Também merece análise o
valor pago (R$3.510.821,88),
bem acima do licitado (R$2.
959.413,54), conforme o
Pregão Presencial nº 083/
2018. Daria para comprar, à
época (2019), mais de 760 mil
litros de gasolina. Com esse

Douglas Porto Silva (administrador) é cunhado de um primo carnal do prefeito Ricardinho Ribeiro e
seria o verdadeiro dono do posto (Foto: reprodução/Site Blog Regional).

volume de combustível, um
automóvel de consumo médio
(10 km/litro) percorreria 7
milhões e 600 mil quilô-
metros. Corresponderia a 10
viagens de ida e volta entre a
Terra e a Lua. (A assessoria do
prefeito não respondeu nossa
solicitação para ele se ma-
nifestar, caso desejasse).

ADITIVOS ETERNIZAMADITIVOS ETERNIZAMADITIVOS ETERNIZAMADITIVOS ETERNIZAMADITIVOS ETERNIZAM
CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRATTTTTOS COOS COOS COOS COOS COM ARAÚ-M ARAÚ-M ARAÚ-M ARAÚ-M ARAÚ-
JO ALJO ALJO ALJO ALJO ALVES E LIG LIXVES E LIG LIXVES E LIG LIXVES E LIG LIXVES E LIG LIXO -O -O -O -O -
Outra conta pesada da Prefei-
tura de Livramento de Nossa
Senhora, Bahia, em 2019, foi o
aluguel de máquinas pesadas
(R$2.694.145,00) e transporte
escolar (R$3.132.686,37), total
de R$5.826.831,37. A des-
tinatária dos pagamentos é a
empresa Araújo Alves Empreen-
dimentos Ltda., cujo contrato
passa de gestão para gestão,
eternizados por aditivos para
além do limite de 60 meses
(art. 57, inc. II, Lei 8.666/1993).
No seu rastro, segue a L&M
Serviços de Limpeza (Lig Lixo),
contratada para os serviços de

limpeza, manutenção e conser-
vação de áreas públicas, pelo
que recebeu R$3.952.927,44,
naquele exercício. Junto com o

posto, drenaram 13% do orça-
mento do município, ou seja,
R$13.290.580,69, o que se
revela excessivo, quando

comparado com o volume e
má qualidade dos serviços
prestados. (Fonte: Site Man-
dacaru da Serra).
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ITUAÇU: SECRETÁRIA DE SAÚDE FALA SOBRE MEDIDAS
ADOTADAS APÓS 1º DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Em vídeo enviado para a
redação do Site Sertão Hoje/
Jornal Tribuna do Sertão, a
Secretária Municipal de Saúde
de Ituaçu, Kalillly Lemos da
Rocha, falou sobre as medidas
que foram adotadas após ter
sido informada pela Vigilância
Epidemiológica de Brumado
de que uma paciente internada
no Hospital Magalhães Neto
havia testado positivo para o
novo coronavírus (COVID-19),
via teste rápido.

Segundo a Secretária de
Saúde a paciente foi internada
no Hospital de Brumado em
razão de outro problema de
saúde e nesta unidade foi feito
o teste rápido que identificou
a infecção pelo COVID-19,
restando ainda aguardar o
resultado do exame feito no
LACEN. A partir do momento

em que a Secretaria de Saúde
de Ituaçu foi notificada pela
Vigilância Epidemiológica de
Brumado, encaminhou uma
equipe para identificar e realizar
testes rápidos em todas as
pessoas que tiveram contato
com a paciente, não tendo sido
diagnosticado nenhum outro
caso positivo, mas mesmo assim
essas pessoas foram colocadas
em isolamento social.

O mesmo procedimento foi
adotado para os profissionais
de saúde que tiveram contato
com a paciente, não tendo sido
identificado a contaminação de
nenhum deles, mas mesmo
assim foram colocados em
isolamento social. Segundo
informações obtidas pela nossa
reportagem, a paciente é mo-
radora do Bairro Avenida Brasil,
em Ituaçu.

RHI MAGNESITA ANUNCIA DOAÇÃO DE 4 MIL METROS
DE TECIDO PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

A RHI Magnesita se juntou
ao governo da Bahia para
ampliar o acesso da população
carente às máscaras de uso
individual. O item, que se
tornou essencial no combate
ao novo coronavírus, ainda
não alcançou 100% da popu-
lação, principalmente aqueles
em situação de rua e/ou
vulnerabilidade social. Diante
desse cenário, através do
projeto "Máscara Para Todos",
o governo estadual vem mobi-
lizando diversos órgãos e
instituições na arrecadação de
doações de matéria prima
(tecidos, elásticos e linhas)
para fabricação dos itens de
proteção. Os materiais são
repassados a uma rede de
costureiras contratadas e as
máscaras confeccionadas são
doadas a pessoas em vulnera-
bilidade social, residentes em
território baiano.

Através do Sindicato Das
Indústrias Extrativas de Mine-
rais Metálicos Metais Nobres
e Preciosos e Magnesita da
Bahia (SINDIMIBA), a RHI

Magnesita, que possui ope-
ração nas cidades de Brumado
e Santaluz, fará esta semana
doação de cerca de 4mil
metros de tecido, uma ajuda
importante para que a cam-
panha alcance a meta de
produzir cerca de 5 milhões
de máscaras para doação em
todo estado. Para Pedro Leite,
diretor de mineração da RHI
Magnesita, esta é uma opor-
tunidade de ampliar os esfor-
ços sociais da empresa na
prevenção e minimização dos
impactos da doença. "No mês
de abril realizamos um projeto
semelhante, chamado Costu-
rando Amor, que propor-
cionou renda extra para cerca
de 34 costureiras de Brumado
e Santaluz através da confecção
de máscaras que foram distri-
buídas aos nossos funcio-
nários, e seus dependentes, e
também à grupos comunitários
da região. Agora, apoiando
esta iniciativa do governo,
temos a possibilidade ampliar
a solidariedade também a
outros milhares de baianos

que ainda não possuem esse
item que se tornou funda-
mental nessa pandemia. Fica-
mos felizes em poder con-
tribuir", ressalta Leite.

Além do projeto Costu-
rando Amor, que produziu
em abril cerca de 50 mil
máscaras pelas mãos de 50

costureiras, integrantes de
projetos sociais nas cidades
de Brumado e Santaluz, no
interior da Bahia, Contagem
e Uberaba, em Minas Gerais,
a RHI Magnesita também vem
contribuindo em outras fren-
tes emergenciais com as
comunidades onde atua. Já

foram doados pela empresa
a comunidades e instituições
de saúde da América do Sul
mais de 15 mil quilos de
alimentos, 9 litros de produtos
de limpeza e mais de 16 mil
itens de proteção individual -
luvas e máscaras N95, cirúr-
gicas e Protetores Faciais.
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PREFEITURA DE POÇÕES REALIZA TESTES RÁPIDOS
DE COVID-19 EM PMS LOTADOS NO MUNICÍPIO

Na segunda e terça-feira,
dias 8 e 9, a Prefeitura de
Poções testou os policiais
militares da 79ª Companhia
Independente de Policiamento
Especializado (CIPM). A testa-
gem dos profissionais da
segurança pública, igual aos
profissionais de saúde, se dá
por estarem expostos na linha
de frente ao combate ao
coronavírus. Conforme di-
vulgado pela Prefeitura, cerca
de 96% dos profissionais e
trabalhadores da saúde já
foram submetidos aos exames.
Os próximos a serem testados
serão os policiais civis que
atuam no município.

VITÓRIA DA CONQUISTA REGISTRA MAIS DE 500
CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NESTE ANO

A Prefeitura de Vitória da
Conquista informou que o
município registrou mais de
500 casos de Dengue, Zika e
Chikungunya, vírus transmitidos
pelo mosquito Aedes Aegypti,
neste ano de 2020. 3 pessoas
morreram em decorrência de
dengue grave hemorrágica.

Os dados referem-se ao
período entre 1º de janeiro e
5 de junho deste ano, quando
547 pessoas foram diagnos-
ticadas com dengue, 7 com
Zika vírus e 11 com Chikun-
gunya. Há ainda 1.782 casos
suspeitos de dengue aguar-
dando resultado de exame,

além de 367 de Zika e 329
de Chikungunya. Os bairros
que apresentaram o maior
número de casos registrados
de pessoas com suspeita de
contaminação por essas doen-
ças foram Cruzeiro (367), Vila
América (167), Alto Maron
(162), Patagônia (150), Centro
(136) e Brasil (125).

Os números de conta-
minação são superiores aos
apresentados pelo município
acerca da pandemia do novo
coronavírus, que infectou 268
conquistenses, levando 5 ao
óbito. Há ainda outros 4.121
casos em investigação.
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APÓS ALERTA DE ROMPIMENTO PELO VEREADOR VINÍCIUS
COSTA, BARRAGEM LUIZ VIEIRA SERÁ RECUPERADA

O Departamento Nacional
de Obras Contra Seca (DN-
OCS) irá recuperar a Barragem
Luiz Vieira, localizada no
município de Rio de Contas,
na região da Chapada Dia-
mantina. Segundo o órgão, as
obras e serviços de recupe-
ração serão executados pela
empresa Opemacs Serviços
Técnicos Ltda, ao custo de R$
2.510.929,73. O vereador de
Rio Contas, Vinicius Costa, já
havia alertado as autoridades
regionais, para o risco de
rompimento, baseando-se em
relatórios da Agencia Nacional
de Águas (ANA), que compro-
vava a necessidade da reali-
zação de manutenção no
açude - relembre aqui

A represa, que tem capaci-
dade para 103 milhões de m3,
após o bom período de chuva,
represa mais de 46 milhões
de m3. "O meu sentimento é
de dever cumprido. Toda a
região acompanhou a minha
luta pela recuperação da Barra-
gem Luis Vieira. Agora vejo os

A represa, que tem capacidade para 103 milhões de m³, após o
bom período de chuva, represa mais de 46 milhões de m³. (Foto:
Sertão Hoje / Arquivo)

frutos da ação do meu man-
dato. Feliz por Rio de Contas,
Livramento e Dom Basílio",
declarou o parlamentar.

RELEMBRE O CASORELEMBRE O CASORELEMBRE O CASORELEMBRE O CASORELEMBRE O CASO

No dia 30/01, o Vereador
de Rio de Contas, Dr. Vinícius
Costa, que também é advo-
gado, esteve na redação do
site Bahia Notícias para fazer
um alerta sobre o possível
risco de rompimento da barra-
gem Luiz Vieira, que fica
localizada no município de Rio
de Contas e fornece água para
consumo humano de diversas
localidades, além de fornecer
para o perímetro irrigado em
Livramento de Nossa Senhora
e Dom Basílio.

Na sexta-feira, dia 1º, o
Departamento Nacional de
Obras contra a Seca (DNOCS),
através da sua coordenação
estadual, emitiu uma nota
oficial em que afirma categori-
camente que a barragem não
'está em iminência de rompi-
mento'. No entanto, uma outra

informação, constante na
mesma nota, chamou a aten-
ção. Segundo o DNOCS, existe
uma classificação de risco, que
vai de Zero a Três, onde o Zero
é o menor risco e o Três é o
risco iminente de rompimento.
A Barragem Luiz Vieira, nessa
tabela de classificação, estaria
no grau 2, ou seja, um abaixo
do risco iminente de rom-
pimento. O próprio órgão
reconheceu ainda que existem
'anomalias' na barragem e
informou que pretende con-
tratar especialistas para corrigir
estas anomalias.

A nossa redação manteve
contato com o Vereador Dr.
Vinícius Costa, que na oportu-
nidade esclareceu que, em
nenhum momento, a sua
intenção foi causar pânico,
mas sim alertar a população e
o próprio órgão sobre a
necessidade de se adotar
medidas necessárias de pre-
venção. Ele informou ainda
que vai dar entrada numa
representação no Ministério

Público Federal (MPF), sediado
em Guanambi, requerendo a

CONCLUÍDA INSTALAÇÃO
DA NOVA ILUMINAÇÃO DA

FEIRA LIVRE EM PARAMIRIM

A Prefeitura de Paramirim concluiu a implantação da nova iluminação na
cobertura da Feira Livre nesta sexta-feira (19). A ação foi realizada após a conclusão
de grandes readequações e melhorias na estrutura física da Feira Livre. Ao total,
foram implantadas 86 lâmpadas. Abaixo a Feira Livre com a antiga iluminação.

ANTES

DEPOIS

CONFIRMADA PRIMEIRA
MORTE POR CORONAVÍRUS
EM MALHADA DE PEDRAS

A Secretaria Municipal
de Saúde Malhada de
Pedras confirmou oficial-
mente nesta quinta-feira,
dia18, a primeira morte por
coronavírus (COVID-19)
no município. Segundo a
Secretaria, trata-se de um
homem de 67 anos, pa-
ciente renal crônico, dia-
bético, hipertenso e car-
diopata, que foi diag-
nosticado no dia 31 de
maio, foi transferido para
UTI COVID, em Vitória da
Conquista, onde ocorreu o
falecimento. Ainda se-
gundo a Secretaria de
Saúde, este é o único caso confirmado da doença no município até o momento.
"A Secretaria de Saúde se solidariza com a família enlutada. Continuamos lutando
diuturnamente contra a COVID-19, adotando todas as medidas de prevenção.
Enfatizamos a necessidade do uso da máscara, da higienização das mãos,
distanciamento e isolamento social por parte da população, principalmente aqueles
que chegaram de outras regiões, para assim conseguirmos conter a disseminação
da doença", destacaram a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Malhada de
Pedras em Nota Oficial.

adoção das providências legais
para evitar uma tragédia.


