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BAHIA: AULAS CONTINUAM SUSPENSAS ATÉ 12/10
O decreto estadual nº 19.

586, que venceria no domingo
(27), determinando a proibição
das aulas nas unidades de
ensino das redes pública e
privada e eventos com mais de
100 pessoas, ficará em vigor até
o dia 12/10. O decreto proíbe
as atividades que envolvem
aglomeração de pessoas, como
shows, feiras, apresentações
circenses, eventos científicos,
passeatas, bem como abertura
e funcionamento de zoológicos,
museus, teatros, dentre outros.
A Secretaria da Saúde da Bahia
(Sesab) contabiliza 303.058
casos de Covid-19 confirmados
desde o início da pandemia.
Desses, 289.385 já são consi-
derados curados, 7.170 encon-
tram-se ativos e 6.503 vieram
a óbito. Na sexta-feira (25), a
Sesab registrou 1.810 novos
casos (taxa de crescimento de
+0,6%), 1.899 curados (+0,7%)
e 48 óbitos (+0,13%).

HOSPITAL DO CÂNCER EM CAETITÉ SERÁ
ENTREGUE EM NOVEMBRO

PÁGINA 03

BRUMADO DÁ ADEUS A DR. JURACY PIRES
GOMES, GRANDE MÉDICO E EX-PREFEITO

RUI COSTA LIBERA TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL NA BAHIA

No dia 25, Rui Costa anunciou que vai autorizar
a retomada do transporte coletivo intermunicipal em
todos os 417 municípios baianos. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 03GINA 03GINA 03GINA 03GINA 03

JUÍZES TERÃO PODER DE POLÍCIA
PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES

O TRE-BA, através de Resolução, orienta o
exercício do poder de polícia dos juízes eleitorais
em relação aos atos de campanha. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 06GINA 06GINA 06GINA 06GINA 06

BAHIA: LICÍNIO DE ALMEIDA
TEM O MELHOR IDEB 2019

Licínio de Almeida teve a melhor nota da Bahia,
de 7,3, no Ideb 2019 no Ensino Fundamental I (1º
ao 5º ano). PPPPPÁÁÁÁÁGINA 09GINA 09GINA 09GINA 09GINA 09
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O amor é a força mais fantástica da existência humana. É o
primeiro argumento da vida, o valor mais universal e a rima mais
perfeita com realização humana e felicidade. Não a vida humana
sem amor, não há crescimento, não há sentido, não há família, não
há cor nem alegria onde falta o amor. Onde ele não existe falta tudo.
Ele é a maior e a melhor resposta para as interrogações mais profundas.
Sobre ele já foi dito e sempre se diz muita coisa, dos mais diversos
pontos de vista. O amor é uma experiência universal e a linguagem
que marca a existência de todo ser humano.

O amor precisa ser cuidado. Como precisamos acompanhar o
crescimento de um ser humano, que nasce frágil e todo necessitado
de cuidados, o amor precisa de cuidado para crescer. Ele está presente
em todo ser humano como possibilidade. O cuidado aparece como
atitude fundamental para que o amor se torne uma realidade presente
e transparente nas pessoas. Onde não existe cuidado, que já é
expressão do amor, pode crescer violência, indiferença,
fortalecimento da agressividade e força de morte. Nisso, se
compreende, sob um aspecto, o fato de existirem pessoas más,
agressivas e violentas. O cuidado no amor possibilita o fortalecimento
de pessoas que amam e cuidam. No cuidado o amor cresce, porque
ele é uma arte que se aprende. Ninguém nasce sabendo amar. Tudo
se aprende na vida. O amor também está no ser humano como
possibilidade. Por isso, ele precisa de cuidado, de formação e decisão.

O amor é a necessidade de sair de si mesmo. O ser humano é
o ser do encontro. Não é possível alguém encontrar sentido para a
vida isolando-se, vivendo somente no seu mundo de trabalho e
preocupações. A pessoa que ama, carrega em si uma força interior,
que a projeta ao encontro de outras pessoas, de novas realidades e
de novos sonhos. Pensemos juntos para ver se encontramos uma
realidade mais bonita do que o fato de ter pessoas que nos amam e
que podemos amar! O isolamento mata a vida e o sentido. Se
somos seres do encontro, cada um poderá olhando ao seu redor,
perceber a qualidade dos encontros que vive. Como são os meus
encontros com as pessoas que estão mais próximas a mim, na
minha família, no meu trabalho, no clube, no futebol, na pizza, nos
momentos de gratuidade? Para que haja encontro precisa haver
face-a-face, precisa existir palavra, olhar e atenção. No encontro,
quando há saída de mim mesmo em direção ao outro, descubro
que a outra pessoa é um mistério infinito, a quem devo respeito e
amor. Ora, assim dá para dizer que nem todos os encontros são de
verdade encontros verdadeiros. Há pessoas que simplesmente estão
junto de outras. O encontro só acontece, quando acontece a saída
de mim mesmo em direção ao outro. Na saída existe amor. A outra
pessoa passa então a povoar a minha existência, com sua história,
com suas experiências, suas alegrias e preocupações. Pode ser que o
outro não se torne, por isso, amigo ou amigo. Não é esse o caso. O
fato é que quando eu sou uma pessoa aberta, não isolada, não
somente preocupado com minhas coisas e meu mundo, eu passo a
enriquecer o outro com a minha vida. E nisso também encontro
sentido para viver. A minha felicidade se constrói nessa troca. Por
isso, dá para dizer que isolar-se é também fechar-se ao amor.

PPPPPe. Ezequiel - contae. Ezequiel - contae. Ezequiel - contae. Ezequiel - contae. Ezequiel - contato@pato@pato@pato@pato@padrdrdrdrdreezequiel.com.breezequiel.com.breezequiel.com.breezequiel.com.breezequiel.com.br

O AMOR ME DEIXA
ABERTO À NOVIDADE

DO ENCONTRO

GUANAMBI: PREFEITO DECRETA
LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO

DE OVÍDIO SANTOS JR, EX-
PRESIDENTE DA CÂMARA

O Prefeito de Guanambi,
Jairo Magalhães, decretou luto
oficial de 3 dias pelo faleci-
mento do ex-presidente da
Câmara de Vereadores de
Guanambi, Ovídio Santos
Junior, aos 82 anos, ocorrido
na última quinta-feira (17).  No
Decreto Nº 859/2020, o
gestor destacou a trajetória
política, como cidadão e
funcionário público, regis-
trando as condolências à
família e à comunidade. O
Prefeito emitiu ainda nota
pública com moção de pesar.

"O Prefeito de Guanambi,
Jairo Magalhães, manifesta
sinceras condolências aos
familiares e amigos do Sr.
Ovídio dos Santos Junior, ante
o seu falecimento, na tarde
desta quinta-feira, 17 de
setembro. Ovidinho, como era
popularmente conhecido, era
funcionário aposentado da
Codevasf (Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e Parnaíba), onde
exerceu dignamente suas

funções ao longo de 35 anos;
foi vereador e Presidente da
Câmara Municipal, no período
de 1983 a 1988. Nosso
registro de gratidão, respeito
pelo seu legado de grande
figura humana, amigo leal, pai
de família exemplar e homem

público correto que sempre
mereceu admiração e respeito
da nossa população. Assim,
justificou-se pelo exemplo, é
certo que deixará saudades,
mas sua essência prevalecerá
viva na memória do povo
guanambiense".
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RUI COSTA ANUNCIA LIBERAÇÃO DO TRANSPORTE
COLETIVO INTERMUNICIPAL EM TODA A BAHIA

Durante agenda em Porto
Seguro na sexta-feira (25), o
governador Rui Costa anun-
ciou que vai autorizar a
retomada do transporte coleti-
vo intermunicipal, a partir de
segunda-feira (28), em 114
municípios do Sul, Extremo Sul
e parte do Sudoeste. Com esta
decisão, todos os 417 muni-
cípios baianos poderão reabrir
os terminais rodoviários.

Apesar da autorização,
concedida devido à redução
dos casos de contaminação da
Covid-19 e desocupação dos
leitos nas regiões, o governa-
dor salientou a importância de
preservar as medidas de
segurança necessárias, tais
como uso de máscaras, medi-
ção de temperatura dos funcio-
nários e passageiros, ocupação
de até 50% da capacidade,
entre outras providências. "Eu,

Rui também destacou a importância de preservar as medidas como o uso de máscaras, medição de
temperatura, ocupação de até 50%, etc. (Foto: Marina Silva / CORREIO)

infelizmente, tenho percebido
que, com o decréscimo dos
números, muita gente vem
relaxando. Um mês, dois meses
atrás, nós, praticamente, não
víamos ninguém na rua sem
máscara. Hoje já vemos em
algumas cidades da Bahia",
alerta o governador.

De acordo com o secre-
tário de infraestrutura do
Estado, Marcus Cavalcanti, os
protocolos são imprescindíveis
para a liberação gradativa do
serviço até sua totalidade.
"Nós avaliamos semanalmente,
junto com o secretário da
Saúde, como se comporta a
disseminação do coronavírus
em função da liberação do
transporte. Não tendo um
impacto negativo, vamos am-
pliar, inicialmente, para 70% a
capacidade, mas isso ainda
será no mês de outubro".

HOSPITAL DO CÂNCER EM CAETITÉ SERÁ ENTREGUE
EM NOVEMBRO, ANUNCIA GOVERNO DA BAHIA

Com 90% das obras con-
cluídas, o Hospital do Câncer
em Caetité será entregue em
novembro desse ano, benefi-
ciando moradores de 48
municípios do sudoeste baia-
no, que precisam de aten-
dimento oncológico. O anun-
cio foi feito pelo secretário da
Saúde do Estado da Bahia
(Sesab), Fábio Vilas-Boas, que
esteve na quinta-feira (24),

fazendo a inspeção final antes
da inauguração.

Com 80 leitos, sendo 10
de terapia intensiva (UTI), o
hospital está sendo erguido
graças a um convênio assinado
entre o Governo do Estado e
a Prefeitura de Caetité, com o
aporte estadual superior a R$
2,8 milhões, correspondendo
a 90% do total investido.
"Estamos investindo na regio-

nalização da assistência onco-
lógica, com novas unidades
implantadas e em implan-
tação nos municípios de
Caetité, Vitória da Conquista,
Juazeiro, Barreiras , Irecê,
Porto Seguro e em Salvador,
no Hospital da Mulher" ,
afirmou Vilas-Boas, infor-
mando ainda que o Governo
do Estado irá investir mais R$

10 milhões em equipamentos.
A nova unidade estará

estruturada para ofertar con-
sultas e exames para acompa-
nhamento, diagnóstico e trata-
mento. Além do tratamento ci-
rúrgico, o hospital terá à
disposição dos pacientes o
serviço de quimioterapia. Tam-
bém está assegurado o atendi-
mento de urgência e emer-

gência oncológica dos pa-
cientes cadastrados, bem como
a oferta de hemoterapia (uni-
dade transfusional). O hospital
disponibilizará ainda exames de
imagem, com radiologia con-
vencional e contrastada, mamo-
grafia, tomografia computa-
dorizada, além de exames de
ultrassom, laboratoriais e de
anatomia patológica.
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CÂMARA DE ITUAÇU EMITE NOTA DE REPÚDIO EM
APOIO AO VEREADOR OTACÍLIO CAÍRES DE SOUZA
A Câmara de Vereadores

de Ituaçu divulgou, nesta
sexta-feira (18), Nota de
Repúdio contra o ato sofrido
pelo vereador Otacílio Caíres
de Souza (PSD) na Convenção
Municipal do Partido Social
Democrático (PSD), realizada no
último domingo (13).

Em um vídeo que circula
nas redes sociais, o Vereador
Otacílio afirma que foi proibido
de participar da convenção de
seu partido e que espelharam
a notícia de que ele teria
chegado atrasado na referida
convenção. O Vereador afir-

mou ainda que está sendo alvo
de perseguição política.

Na nota, assinada pelos
vereadores Reinaldo Rocha
Ferreira, Euvaldo Figueredo da
Silva, Sivaldo Ferreira da Silva,
Tertulina Silva Andrade e Elza
Marilu Martinelly Silva Ramos,
é destacado que "a liberdade
de pleitear qualquer cargo
político é um direito assegu-
rado pela Constituição Federal,
bem como nos estatutos
partidários" e "agir de forma a
impedir o exercício de um
direito é claramente um aten-
tado à Democracia".

VACINAÇÃO PARA COVID-19 NA BAHIA SÓ EM
MARÇO DE 2021, DIZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

A tão sonhada vacina para
a Covid-19 deve demorar. Ela
só deve começar a ser aplica-
da nos baianos a partir de
março de 2021. A estimativa
foi feita por Fa?bio Vilas-Boas
(Sesab), secretário da Sau?de
da Bahia, nesta terça-feira (15)
no programa Saúde & Bem-
Estar, apresentado pelo jorna-
lista Jorge Gauthier no Insta-
gram do jornal CORREIO.

Apesar de a Bahia ter a
parceria com a Rússia em
andamento para a distribuição
de 50 ilhões de doses, o
secretário destacou que o
prazo para o início da imuni-
zação ainda depende da
aprovação e registro da vacina
junto à Anvisa. Além disso,
reforçou que, na rede pública,
a vacina não terá como con-
templar todos os baianos. "A
prioridade serão as pessoas
que são grupos de risco".

Vilas-Boas destacou ainda
que não acha seguro o retor-
no das aulas sem vacina, que

A Bahia contabiliza 287.685 casos de Covid-19, sendo que 274.617 já estão curados, 6.983 são casos
ativos e 6.085 vieram a óbito (letalidade de 2,12%). (Foto: Paula Fróes/GOV-BA)

os hospitais de campanha
devem ser desativados progres-
sivamente e reforçou a neces-
sidade das pessoas continuarem
usando as máscaras pois há um
risco de uma segunda onda da
pandemia a exemplo do que já
aconteceu em países da Europa.
O secretário falou também do
legado de infraestrutura para a
saúde do estado com a intenção
de manutenção de 60% dos
atuais leitos de UTI.

A Sesab contabiliza 287.
685 casos confirmados desde
o início da pandemia, sendo
que 274.617 já são consi-
derados curados, 6.983 en-
contram-se ativos e 6.085
vieram a óbito, representando
uma taxa de letalidade de 2,12%.
Somente nesta última quarta-
feira (16), a Bahia registrou
2.237 novos casos de Covid-
19 (taxa de crescimento de
+0,8%) e 2.490 curados
(+0,9%) e 45 óbitos. 24.333
profissionais da saúde foram
infectados pelo Coronavírus.
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ARACATU: TCM APROVA CONTAS DE 2018
DO PREFEITO SÉRGIO SILVEIRA MAIA

ASCOASCOASCOASCOASCOM / TM / TM / TM / TM / TCMCMCMCMCM-B-B-B-B-BAAAAA

O Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA)
concedeu provimento parcial
ao pedido de reconsideração
formulado pelo prefeito de
Aracatu, Sérgio Silveira Maia,
e determinou a emissão de
novo parecer, desta vez pela
aprovação com ressalvas das
contas relativas ao ano de
2018. Sérgio esteve no cargo
entre 31 de agosto a 31 de
dezembro e teve as contas
rejeitadas inicialmente pela
extrapolação do índice para
despesa total com pessoal. A
decisão foi proferida na sessão
desta quinta-feira (24), reali-
zada por meio eletrônico.

No recurso apresentado
ao TCM-BA, o prefeito Sérgio
Silveira Maia sustentou não
ser razoável sofrer punição
tão gravosa como a rejeição

Sérgio sustentou que, em 2018, esteve apenas 4 meses na
administração e de que adotou medidas para reduzir o percentual
com pessoal. (Foto: Daniel Simurro / Brumado Urgente)

das contas, vez que esteve
apenas 4 meses na adminis-
tração do município, além de
comprovar, que ao reassumir
o cargo no final do mês de
agosto, adotou medidas que
foram capazes de reduzir o
percentual com pessoal.

Os conselheiros Paolo
Marconi e Fernando Vita,
seguindo o Ministério Público
de Contas, votaram pela
manutenção da rejeição por
entender que o percentual
atingiu 62% da receita corren-
te liquida do Município.

Os conselheiros José Al-
fredo Dias e Cláudio Ventin
acompanharam o voto do
relator, conselheiro Raimundo
Moreira, que levou em consi-
deração que o gestor, no curto
período em que exerceu o
cargo em 2018, não teria
condições de promover uma
redução drástica na despesa

com pessoal para enquadrá-la
nos limites da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que seria a
redução de 63,89% para
54%, mas trabalhou neste
sentido, reduzindo-a a des-
pesa para 59,91%.

O relator também excluiu
a multa imputada no valor de
R$15.600. Ficou mantida a
segunda multa aplicada no
valor de R $3,5 mil e a
determinação de ressarci-
mento aos cofres municipais
na quantia de R$ 12 mil, com
recursos pessoais, em razão do
pagamento a maior de sub-
sídios a agentes políticos.

A relatoria manteve, no
entanto, a rejeição das contas
da ex-prefeita Leda de Souza
Matias Silveira, responsável
pelo período de 01 de janeiro
a 30 de agosto, bem como as
multas aplicadas nos valores
de R$5 mil e R$ 31.200.

RHI MAGNESITA RECEBEU CLASSIFICAÇÃO ‘AA’
INTERNACIONAL POR BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

PAULA MEIRELESPAULA MEIRELESPAULA MEIRELESPAULA MEIRELESPAULA MEIRELES

A RHI Magnesita, empresa
líder global em soluções
refratárias, mostrou que segue
trilhando um caminho positivo
na gestão sustentável . A
empresa, que no Brasil mantém
operações nos estados da
Bahia e Minas Gerais, recebeu
globalmente a classificação
"AA" da MSCI ESG Research
(MSCI), agência que mede a
aderência das companhias às
boas práticas ambientais,
sociais e de governança, de
acordo com os critérios ESG.
A classificação varia entre
AAA e CCC, sendo que
quanto mais próximo de CCC
mais distante a empresa está

No Brasil, a RHI Magnesita opera na Bahia e Minas Gerais. Pelo
mundo, são mais de 13 mil funcionários em 35 unidades produtivas
e mais de 70 escritórios. (Foto: Divulgação)

dos critérios e quanto mais
próximo de AAA mais avan-
çada ela está.

Este é o segundo ano
consecutivo que a RHI Mag-
nesita figura na lista de líderes,
que é composta por 11% das
companhias que alcançam
índices AA ou AAA, nos
critérios ESG. Entre os prin-
cipais itens que destacaram a
empresa, estão a sua ambiciosa
meta de redução de carbono
para 2025, seu forte desem-
penho em saúde e segurança
e a implementação de medidas
preventivas, o compromisso
com as emissões e resíduos e
a independência do conselho
da empresa.

A RHI Magnesita é líder

global em produtos refratários
de alta qualidade, sistemas e
soluções, indispensáveis para
processos industriais de alta
temperatura que excedam
1.200 ° C em diversos setores
industriais, incluindo aço,
cimento, metais não-ferrosos e
vidro. Utilizando uma cadeia
de valor verticalizada, da
matéria prima à produção de
refratários e soluções com-
pletas baseadas em perfor-
mance, a RHI Magnesita aten-
de clientes em praticamente
todos os países. A empresa tem
um alto nível de diversificação
geográfica, com mais de 13 mil
funcionários em 35 unidades
produtivas e mais de 70
escritórios ao redor do mundo.
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BRUMADO: PF E PM-BA ENCONTRARAM 10 TABLETS DE
PASTA BASE PARA COCAÍNA ESCONDIDA EM CARRO

Nesta última terça-feira (08), por
volta das 17h, uma operação conjunta
entre agentes das Policiais Federal (PF)
e Militar (PM-BA), que disponibilizou
guarnições da 34ª CIPM e da CIPE
Sudoeste, resultou na apreensão de
pasta base de Cocaína em Brumado,
na região sudoeste. Segundo a PM, os
policiais foram informados que 2
veículos que estariam realizando
transportes de entorpecentes estavam
localizados na cidade. Os policiais
abordaram os veículos, que escondiam
10 tabletes de pasta base para Cocaína
em seu interior. Os veículos e a droga,
juntamente com 2 indivíduos, foram
conduzidos e apresentados à Polícia
Civil, na sede da 20ª Coorpin.

ELEIÇÕES 2020: TRE DÁ PODER
DE POLÍCIA A JUÍZES ELEITORAIS

PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES
O presidente do Tribunal

Regional Eleitoral da Bahia
(TRE-BA), desembargador
Jatahy Júnior, publicou na
segunda-feira (21), a Reso-
lução nº 30/2020, que
regulamenta a atuação da
Justiça Eleitoral baiana no
contexto da pandemia de
coronavírus. A norma traz
orientações sobre o exercício
do poder de polícia dos juízes
eleitorais em relação aos atos
de campanha que violem as
orientações sanitárias para as
Eleições Municipais de 2020.
As campanhas terão início
neste domingo, dia 27.

A Resolução considera a
Emenda Constitucional nº
107, que determina que os
atos de propaganda eleitoral
podem ser limitados pela
Justiça Eleitoral se a decisão
estiver fundamentada em
parecer técnico emitido por
autoridade sanitária estadual
ou nacional. A norma do TRE-
BA está, ainda, em confor-
midade com o decreto n.º
19.964/2020, do Governo
do estado, que estabelece as
políticas sanitárias para a

contenção da Covid-19 na
Bahia.  Pela Resolução, os
partidos e coligações deverão
adotar medidas necessárias
para que as campanhas aten-
dam recomendações estabe-
lecidas pelas autoridades
sanitárias, como o uso de
máscara, distanciamento social
e limite de público máximo de
100 pessoas por evento, o que
pode ser adequado pela
administração de cada muni-
cípio, de acordo com a reali-
dade local. Ainda de acordo
com a nova norma do TRE-BA,

os juízes eleitorais, de ofício
ou por provocação, no exer-
cício do poder de polícia,
deverão coibir atos de cam-
panha que violem as regula-
mentações sanitárias, podendo
fazer uso, inclusive, do auxílio
de força policial, se necessário.
Os atos de campanha que
provocarem aglomeração irre-
gular de pessoas e não respei-
tarem as medidas sanitárias
obrigatórias serão enqua-
drados como crime de deso-
bediência nos termos do artigo
347 do Código Eleitoral.

TRE-BA MANTÉM MULTA DE
R$ 15 MIL PARA CANDIDATOS

POR AGLOMERAÇÃO

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-
BA) negou provimento aos recursos dos pré-candidatos a
prefeito e vice do município de Itaju do Colônia, Djalma
Orrico Duarte Junior e Juscelino Pires de Almeida,
respectivamente. Os políticos foram condenados ao
pagamento de multa de R$ 15 mil pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, consubstanciada na promoção de
carreata. O ato ocorreu, no dia 10 de agosto de 2020.

O relator do caso, Freddy Lima, afirmou, em seu voto,
"que embora os recorrentes não tenham realizado pedido
explícito de votos, praticaram ato de propaganda eleitoral
antecipada, uma vez que a carreata promovida não estaria
inserida nos taxativos permissivos legais contidos na Lei das
Eleições". O magistrado também considerou imprudente o
fato de os pré-candidatos fazerem aglomerações neste
momento de pandemia, quando a "gestão municipal deveria
estar empenhada na promoção de medidas direcionadas ao
cumprimento das medidas sanitárias expedidas pelas
autoridades mundiais de saúde".
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OPERAÇÃO CARRO-PIPA VAI INTEGRAR PROJETO PARA
ESTIMULAR INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Operação Carro-Pipa
(OCP), mantida pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional
(MDR) em parceria com o
Exército Brasileiro (EB), foi o
projeto selecionado, dentre
27 inscritos, para integrar o
Laboratório de Inovação e
Coparticipação (coLAB-i) do
Tribunal de Contas da União
(TCU) e do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento
(BID). O objetivo é otimizar os
recursos investidos no projeto,
que tem como objetivo levar
água a regiões que sofrem com
estiagem. O MDR espera que as
medidas a serem adotadas em
conjunto com o coLAB-i pos-
sam reduzir os custos da
Operação Carro Pipa, estimados
em R$ 670 milhões por ano,
além de garantir a perenidade
e a qualidade do abastecimento.

A Operação Carro Pipa
integra o Programa Emergen-
cial de Distribuição de Água

Potável no Semiárido Brasileiro
e tem como objetivo auxiliar
populações rurais atingidas
pela seca e estiagem. A ação
federal é regulamentada pelas
Portarias Interministeriais 1/
2015 e 2/2015 e realizada a
partir de cooperação técnica e
financeira entre os Ministérios
do Desenvolvimento Regional
e da Defesa para o atendi-
mento às famílias no Semiárido
nordestino e nas regiões norte
de Minas Gerais e do Espírito
Santo. A iniciativa atende,
todos os anos, mais de 600
municípios em 10 estados,
beneficiando cerca de 3
milhões de pessoas. A atuação
do programa é, prioritaria-
mente, em áreas rurais. Porém,
a Defesa Civil Nacional também
apoia, de forma complementar,
iniciativas dos governos esta-
duais com a transferência direta
de recursos ao Poder Público,
que são os responsáveis pela

execução e gestão da operação
em áreas urbanas e em zonas
rurais que não são atendidas
pela iniciativa federal.

O coLAB-i é uma ini-
ciativa conjunta do TCU e do
BID para disseminar a ino-
vação na adminis t ração

O MDR espera reduzir os custos da Operação Carro-Pipa, estimados em R$ 670 milhões por ano,
mantendo a garantia da perenidade e qualidade do abastecimento.

pública em benefício da
sociedade. As ações são
desempenhadas por meio do
Instituto Serzedello Corrêa.

BAHIA SOBE DUAS POSIÇÕES NO RANKING
NACIONAL DE COMPETITIVIDADE ENTRE ESTADOS
O Centro de Liderança

Pública (CLP) divulgou, nesta
quinta (17) o Ranking de Com-
petitividade dos Estados (ran-
kingdecompetitividade.org.br),
desenvolvido em parceria com
a B3, Tendências Consultoria e
a Economist Intelligence Unit.
A Bahia foi um dos destaques
da região Nordeste neste ano.
O Estado subiu duas posições
no ranking e ficou em 18º
lugar, logo atrás de Pernambuco.

Contribuiu para sua me-
lhora o crescimento de dez
posições no pilar Inovação
(16ª colocação), a melhoria
em sete posições no pilar
Eficiência da Máquina Pública
(7º lugar) e de cinco posições
em Capital Humano (19ª
colocação). Por outro lado, a
Bahia caiu posições em Segu-
rança Pública (25ª colocação).
O melhor nordestino no
ranking nacional é o Ceará,
que ocupa a 10ª colocação,
duas acima do lugar ocupado

nos últimos dois anos. Neste
ano, três estados do Nordeste
melhoraram suas posições em
comparação com 2019, dois
estados mantiveram suas
posições e quatro tiveram
desempenho pior que no ano
passado. O destaque negativo
ficou com o Piauí, que ocupou
o penúltimo lugar do ranking
neste ano, três posições abaixo
em comparação com o ano
anterior. As primeiras coloca-
ções no país não mudaram em
relação a 2019: São Paulo em
1º, seguido por Santa Catarina
e Distrito Federal. Na parte de
baixo do estudo estão, além
do Piauí (26º), estão Roraima
(25º) e Acre (27º), nas três
últimas posições. O Mara-
nhão, que era o 26º no
ranking de 2019, saiu da
rabeira e ficou em 23º lugar.

No Ranking de Competi-
tividade dos Estados 2020, as
27 unidades federativas foram
avaliadas. Neste ano, o levanta-

mento também reuniu dados
sobre destaques e desafios
enfrentados por áreas essen-
ciais da administração pública
no combate à covid-19 a partir
de 68 indicadores, distribuí-
dos em dez pilares temáticos
considerados fundamentais

para a promoção da competi-
tividade e melhoria da gestão
pública dos estados brasileiros:
Infraestrutura, Sustentabilidade
Social, Segurança Pública,
Educação, Solidez Fiscal ,
Eficiência da Máquina Pública,
Capital Humano, Sustentabili-

dade Ambiental, Potencial de
Mercado e Inovação. Segundo
a CLP, o ranking, ferramenta
que reúne dados para auxiliar
gestores públicos a diagnos-
ticar problemas e elencar
prioridades, é utilizado por 20
estados. Fonte: Jornal Correio*.
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MPF OBTÉM BLOQUEIO DE ATÉ R$ 1,7 MI EM BENS DE EX-
PREFEITO DE CANDIBA POR FRAUDES EM LICITAÇÕES;
PREJUÍZO AO MUNICÍPIO É DE MAIS DE R$ 9,6 MILHÕES

ASCOM / MPFASCOM / MPFASCOM / MPFASCOM / MPFASCOM / MPF

A pedido do Ministério
Público Federal (MPF), a Justiça
decidiu pela indisponibilidade
de até R$ 1.697.433,61 em
bens do ex-prefeito de Can-
diba, Reginaldo Martins Prado.
O valor resulta da somatória
de decisões liminares referen-
tes a quatro ações de improbi-
dade ajuizadas pelo MPF
contra o ex-gestor, outras 12
pessoas e duas empresas, to-
dos envolvidos em fraudes em
licitações do município entre
2009 e 2016, que causaram
prejuízo total de R$ 3,4 milhões.

As quatro decisões limina-
res, assinadas de 28 de maio a
2 de junho, tornam indisponí-
veis ainda R$ 10.576.320,26
em bens de outros nove envol-
vidos, em valores definidos de
forma proporcional à participa-
ção de cada um. Acompanhan-
do as ações de improbidade,
foram movidas quatro denún-
cias, entre 13 de abril e 7 de
maio, nas quais o MPF requer o
ressarcimento total do dano e

o pagamento de multa que
chega a R$ 45.686.836,90.
Confira mais detalhes no 'leia
mais', ao final da matéria.

Segundo o MPF, embora
essas ações tratem especifica-
mente de nove licitações, du-
rante a gestão do ex-prefeito
Reginaldo Prado (2009/2012
e 2013/2016), Josmar Fernan-
des dos Santos e Júlio César
Cotrim, juntos e alternadamen-
te, venceram outros 21 certa-
mes realizadas pela Prefeitura
de Candiba. Em todas as 30
licitações foram encontradas
ilegalidades, como ajuste
prévio entre os particulares e
a administração, ausência de
competitividade e direciona-
mento do resultado, dentre
outras, que levaram ao prejuízo
total de R$ 9.697.969,59, que
foram transferidos a empresas de
fachada, sendo R$ 3.652.521,48
direcionados à JKTech e à
Fernandes, ligadas a Santos, e
outros R$ 6.045.448,11 à Cobra
e à Euplan, ligadas a Cotrim.

As ações são resultado da
Operação Burla, deflagrada em

julho de 2016 pelo MPF em
conjunto com a Polícia Federal
(PF) e a Controladoria-Geral da
União (CGU), com o objetivo
de cessar as atividades ilícitas
de dois grupos criminosos,
chefiadas por Santos e Cotrim,
que utilizavam empresas de
fachada para fraudar licitações
e desviar recursos públicos
federais no sudoeste do estado
da Bahia. Na ocasião foram
cumpridos oito mandados de
condução coercitiva, três de
prisão preventiva, quatro de
prisão temporária e 15 man-
dados de busca e apreensão
nos municípios baianos de
Caetité, Guanambi, Iuiú, Salvador
e Vitória da Conquista.

Josmar dos Santos e Júlio
Cotrim já respondem na Justiça
Federal em Guanambi por
outros atos, incluindo a ação
penal e de improbidade por
associação criminosa e fraude
em cinco licitações realizadas
em Caitité, em 2011 e 2012,
envolvendo recursos do Fun-
do de Manutenção Básica e
de Valorização dos Profissio-

nais da Educação (Fundeb).
Considerando apenas a área
criminal, suas condenações
somam quase 10 anos de
prisão. Júlio Cotrim coleciona
sentenças que totalizam mais
de 17 anos.

Nas quatro decisões limina-
res foi determinado, ainda, o
bloqueio de bens até o valor
de: R$ R$ 1.697.433,61 para E-
telvina Maria Guanais Fausto
Vilasboas e Josmar Fernandes
dos Santos, cada; R$ 1.555.
108,61 para Júlio César Cotrim;
R$ 1.502.883,52 para Cláudio
Fernandes Primo; R$ 833.
679,16 para Edinaldo dos
Santos Pereira; R$ 496.804,07
para Carlos Roberto Bernardo
Santos e a empresa Emplac; e
R$ 299.370,00 para Erasmo
Neves Silva e a empresa Souza
Silva Comércio e Serviços.

O MPF requer a condena-
ção de Reginaldo Martins
Prado, então prefeito; Cláudio
Fernandes Primo, na posição
de Secretário de Adminis-
tração; Renata Néri dos Anjos
Oliveira, Lucivaldo Neris
Neves, Rubens Welinton Muniz
Moura, Gílson Moreira Leão,
Etelvina Maria Guanais Fausto
Vilasboas, agentes públicos
responsáveis pela condução

de licitações no município;
Josmar Fernandes dos Santos,
controlador oculto da Fer-
nandes Projetos e Construções
e da JK Tech Construções; Júlio
César Cotrim, controlador
oculto da Cobra e Euplan
Construções; Carlos Roberto
Bernardo Santos, controlador
material da Emplac; Erasmo
Neves Silva, controlador mate-
rial da Souza Silva Comércio e
Serviços; Edinaldo dos Santos
Pereira, funcionário da Prefei-
tura e controlador da Shelby
Construções e Empreendimen-
tos; e Jansen Rodrigues Morais,
procurador do Município de
Candiba; de acordo com a
participação de cada um pelo
crime de fraude à licitação,
previsto na Lei 8666/1993
(Lei de Licitações), e pela
prática de atos de improbidade
que causam prejuízo ao erário,
previsto na Lei 8.429/1992
(Lei de Improbidade Adminis-
trativa). O MPF requer, ainda, a
condenação de Reginaldo
Martins e Júlio César pelo crime
de possibilitar vantagem inde-
vida ao contratado no processo
de licitação (Lei de Licitações),
e de Edinaldo Pereira pela
falsificação de documento
público (Código Penal).

INCÊNDIO ATINGE ZONA RURAL
DE CAETITÉ; AS CHAMAS JÁ

FORAM CONTROLADAS
Um incêndio atingiu a

área do Povoado de Gerais, na
zona rural de Caetité, muni-
cípio do sudoeste baiano,
nesta quinta-feira (24). As
chamas foram controladas
antes que atingissem casas da
localidade. Não há registro de
feridos. A suspeita da Secre-
taria Municipal de Meio
Ambiente de Caetité é de que
o fogo tenha começado após
moradores queimarem pasta-
gens para plantação. A Prefei-
tura Municipal alertou para
que proprietários rurais não
usem fogo para preparar o
pasto, por causa do tempo seco
e fortes ventos no sudoeste da
Bahia nesse período do ano.

A suspeita da Secretaria de Meio Ambiente de Caetité é de que o
fogo tenha começado após moradores queimarem pastagens para
plantação. (Foto: Reprodução / TV Bahia)
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BAHIA: LICÍNIO DE ALMEIDA TEM O MELHOR IDEB 2019
O município de Licínio de

Almeida, com pouco menos de
13 mil habitantes, teve a
melhor nota da Bahia, de 7,3,
no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) em
2019 no Ensino Fundamental
I (1º ao 5º ano). A média foi
acima do projetado para este
ano, de 5,6, e foi maior que
as notas estadual (5,3) e
nacional (5,9). Os dados foram
divulgados nesta terça-feira
(15) pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).

No Ensino Fundamental II
(5º ao 9º ano), Licínio ainda
ocupou o segundo lugar, com
nota 6, ao lado do município
de Novo Horizonte, e ficou
atrás somente de Jacaraci, que
teve nota 6,3. A evolução
nesses índices, que contabili-
zam escolas da rede pública
municipal e estadual, dobrou
ao longo dos anos. Na primei-
ra avaliação do Ideb, em

2005, a média dos alunos
nos anos iniciais do Funda-
mental era de 3,6. Nos anos
finais, foi de 2,9. O aumento
foi de 108% e 106%, res-
pectivamente.

Em 2009, o município
firmou parceria com o Instituto
Ayrton Senna para que os
educadores trabalhem com
competências e habilidades e
não mais com matérias e
conteúdos. É o que explica a
coordenadora pedagógica da
escola Pingo de Gente, a mais
bem avaliada de Licínio de
Almeida e da Bahia, com 8,1
no Ideb de 2019. "A partir
desse trabalho, é possível
despertar nos estudantes
iniciativas que são capazes de
desenvolver competências e
habilidades para a vida e a
gente prepara o aluno para
lidar com situações diárias",
esclarece a coordenadora
pedagógica do Ensino Funda-

mental I, Leila Gama. Outro
projeto que tem sido aplicado
nos últimos anos é o "Apren-
der Mais", no qual monitores
auxiliam os alunos no turno
oposto ao das aulas para
reforço escolar, a fim de
diminuir a defasagem entre
eles. Além disso, a escola
disponibiliza gratuitamente
uma equipe multidisciplinar,
formada por psicólogos, psico-
pedagogos e fonoaudiólogos,
para os estudantes que pre-
cisam de terapias ou consultas
médicas, seja por autismo,
déficit de atenção, ou qualquer
outra desvalia.

A quantidade de recursos
destinados à educação tam-
bém é maior do que prevê a
lei, pela qual estabelece um
mínimo de 25% da receita
anual. No caso de Licínio
Almeida, 29,9% da receita total
do município foram para
educação no ano de 2019,

como consta no site do Tribu-
nal de Contas. A Receita total
no ano passado foi de R$
31.471.093,24, sendo R$
9.439.678,19 destinados a
educação. A estrutura do
sistema de ensino é composta
por 19 escolas. Nos anos
iniciais, são 778 alunos e 70
professores na rede pública.

Somado às outras séries, são
204 professores e cerca de
2.000 estudantes. Cada esco-
la tem cerca de 10 salas de aula
com uma de 20 estudantes por
turma. Desde 2016, os profes-
sores usam o quadro branco,
com piloto, e não mais o giz,
como ainda é visto em algumas
escolas estaduais na Bahia.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGA OBRA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RIO DO ANTÔNIO

O governador Rui Costa
cumpriu uma agenda de
entregas no município de Rio
do Antônio. Na ocasião, foi
entregue a implantação do
novo sistema integrado de
abastecimento de água a partir
da Barragem do Truvisco.
"Hoje nós estamos entregando
mais de 41 km de adutora,
pegando águas de vários
mananciais diferentes, pra
reforçar e garantir o forneci-
mento de água pra todas as
comunidades. Junto a isso
entregamos a rede e estação
de tratamento de esgoto. É
uma entrega muito importante
pelo impacto direto na vida
das pessoas", afirmou o gover-
nador Rui Costa.

A obra tem investimento de
R$ 6,8 milhões e contempla a
implantação de captação
flutuante, com vazão de 130
m3/h, na Barragem do Tru-
visco; implantação de 41.393
metros de adutora de água
bruta; construção de dois
reservatórios com capacidade

Rui vistoriou ainda o as obras do sistema de esgotamento, que conta com R$ 9,4 milhões de investimento
e beneficiará mais de 4.600 moradores. (Fotos: Paula Fróes / GOV-BA)

de 350 m3 cada um; e,
construção de um filtro russo
com três módulos filtrantes,
elevando a capacidade de
tratamento da estação de
tratamento de água. O sistema
beneficia 15 mil habitantes de
Rio do Antônio e Guajeru. O
governador ainda vistoriou o
andamento das obras do
sistema de esgotamento sani-
tário de Rio do Antônio. O
município ainda não dispõe de
sistema de esgotamento sani-
tário operado pela Embasa e a
obra conta com recurso de
mais de R$ 9,4 milhões e
beneficiará mais de 4.600
moradores.

O Governador ainda assi-
nou ordem de serviço para
implantação de Sistema de
Abastecimento de Água para
atender a Comunidade de
Bastião. Serão investidos R$
230 mil para atender cerca de
300 moradores da localidade.
A rede distribuidora terá mais
de 4 mil metros de tubulação
e cerca de 80 ligações domi-

ciliares. Ainda em Rio do
Antônio, o governador parti-
cipou da inauguração da

Unidade Básica de Saúde
(Unidade de Referência para
Tratamento da Covid-19), no

Bairro Lagoa do Barro. A obra
é um investimento da gestão
municipal.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.274 - SETEMBRO DE 2020Página 10

BRUMADO DÁ ADEUS A DR. JURACY PIRES
GOMES, GRANDE MÉDICO E EX-PREFEITO

DA REDAÇÃODA REDAÇÃODA REDAÇÃODA REDAÇÃODA REDAÇÃO

Na manhã desta sexta-feira, dia 04,
o município de Brumado acordou mais
triste, todos abalados com a notícia do
falecimento do médico e ex-prefeito Dr.
Juracy Pires Gomes, ocorrido na noite
anterior, por volta das 22h. O se-
pultamento foi realizado no cemitério
Santa Inês, às 8h, em cerimônia restrita
aos familiares e amigos próximos. Em
nota, os familiares agradeceram pela
solidariedade e condolências recebidas:
"o ser humano fez a passagem, mas o
legado permanece".

O Jornal Tribuna do Sertão e Site
Sertão Hoje, através da sua Editora
Lúcia Oliva e do seu Diretor de Redação
Leonardo Oliva, lamentam a morte de
Dr. Juracy, ao tempo em que manifestam
toda solidariedade aos familiares. De
modo particular, a Editora Lúcia Oliva
expressa toda a sua gratidão pela
acolhida que teve em 1982, quando
chegou para residir em Brumado com
sua família. "Os laços de amizade se
aprofundaram, uma vez que já eram
tecidos através das famílias de Dona
Regina, mãe de Maria Sonia Meira
Gomes, e Helena Lima Santos, mãe do

fundador do Jornal Tribuna do Sertão,
Maurício Lima. Dona Helena sempre
se hospedava no hotel de Dona
Regina, quando se deslocava de
Caetité para Brumado a cavalo e depois
pegava o trem para Salvador", enfatiza
a Editora.

BIOGRAFIA -BIOGRAFIA -BIOGRAFIA -BIOGRAFIA -BIOGRAFIA - Juracy Pires Gomes
nasceu em 8 de julho de 1932, na
Fazenda Lucaia, município de Ituaçu;
filho de Joaquim Gomes Pereira e
Antônia Plínia Gomes. Formado em
medicina pela Escola Baiana de Medi-
cina e Saúde Pública da Bahia. Casou-
se em 25 de janeiro de 1969 com
Maria Sônia Guimarães Meira e com
ela teve três filhas: Patrícia, Daniela e
Priscila. Em 1952, mudou-se com a
família para Brumado, em busca de
melhores condições de vida, e em
1960 estabeleceu-se como médico,
prestando serv iço no Inst i tuto
Nacional do Seguro Social (INSS),
Magnesita S.A., em um posto estadual
de saúde e na unidade da 19º Dires.
Fundou também uma clínica parti-
cular, em parceria com colegas.

CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - As
gestões de Juracy marcaram a história
do desenvolvimento de Brumado, pois foram voltadas para necessidades

essenciais: saúde, educação e infraes-
trutura. Em 1966, afiliado ao partido
Aliança Renovadora Nacional (ARE-
NA), por incentivo do amigo e padrinho
político, prefeito anterior da cidade,
Armindo Azevedo. Juracy foi escolhido
por ter sido considerado o candidato
ideal para concorrer com o adversário
do Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), Manuel Fernandes, que teve sua
candidatura impugnada, e Juracy
venceu as eleições municipais de 1966,
para o mandato de 1967 a 1970,
adquirindo 80% dos votos.

Foi também associado aos partidos
ARENA1, Partido Democrático Social
(PDS) e Partido da Frente Liberal (PFL)
Democratas (Brasil) (DEM).

PRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPAIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - Dr.
Juracy governou Brumado por 3
mandatos (1967-1971; 1973-1977 e
1983-1989), nos quais foi protago-
nista de diversas realizações para o
Município. Durante as suas gestões,
foram registrados inúmeros avanços e
foram realizadas diversas obras, com
destaque para: instalação de geradores
de energia elétrica movidos a diesel;
posteriormente, luz elétrica de Paulo
Afonso; sinal de TV; construção da
prefeitura nova, da Biblioteca Municipal
Jarbas Passarinho, de postos de saúde,
estradas vicinais, poços artesianos;
ampliação e estadualização do Ginásio
General Nelson de Mello, hoje,
Colégio Estadual de Brumado - CEB;

construção do novo mercado municipal,
do matadouro (antigo) e da fábrica de
asfalto; compra de tratores, niveladora
(patrol) e máquina escavadeira e caçam-
ba; implantação da coleta de lixo de
porta em porta com aquisição inclusive
de caminhões coletores próprios;
pavimentação da Avenida Centenário
com asfalto; construção da barragem
do Rio do Antônio (no governo de
Roberto Santos); fornecimento de água
pela EMBASA; implantação da telefonia
local (ligação via telefonista), depois
TELEMAR; irrigação de água de tanque
no distrito de Itaquaraí; apoio à
Sociedade Musical Lira Ceciliana
Brumadense; Construção do primeiro
conjunto habitacional (Urbis I);
contribuição decisiva para criação da
Fundação Hospitalar de Brumado, que
construiu a sede do Hospital posterior-
mente estadualizado.

Além disso, empenhou-se para trazer
os órgãos: Projeto Sertanejo, DIREC 19 e
19ª DIRES, CIRETRAN, 34ª CIPM, Banco
do Estado da Bahia S.A. (BANEB), Caixa
Econômica Federal-CEF. Estes empreen-
dimentos se concretizaram em seu
governo por influência de ACM. A
instalação do Banco do Brasil teve
também o seu apoio, concretizado pelo
prefeito Miguel Lima Dias.

Essas realizações deram a Brumado
um salto de qualidade, saindo do atraso
para a modernidade, tendo em vista a
visão ampliada do progresso e desenvol-
vimento do lugar pelo gestor público
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LEGISLATIVO DE BRUMADO DECRETA
LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO

EX-PREFEITO DR. JURACY
Brumado perdeu na noite

desta quinta-feira (03) uma
das suas maiorias referências
políticas, a qual deixa um
legado de dedicação e amor
à sua terra. Dr. Juracy Pires
Gomes foi um dos políticos
mais influentes da nossa
história, sendo 3 vezes prefeito,
conquistando grandes avan-
ços para o nosso município.
A sua morte causou um
profundo pesar em todos os
brumadenses, que tinham por
ele uma grande admiração. A
Câmara de Vereadores de
Brumado, primeiramente se

solidariza com a família enlu-
tada e decreta 03 dias de Luto

Oficial por essa perda inesti-
mável para o nosso município.

BRUMADO: CDL
MANIFESTA PESAR
PELO FALECIMENTO

DO EX-PREFEITO
DR. JURACY P. GOMES

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brumado se
manifestou, nesta sexta-feira (04), por meio de suas redes
sociais, pesar pelo falecimento do ex-prefeito Dr. Juracy Pires
Gomes, aos 88 anos, ocorrido na noite de quinta-feira (03),
por volta das 22h.

Na nota, a CDL, que já foi presidida pela esposa de Dr.
Juracy, Sônia Meira Gomes, ressalta que "é com grande pesar
que recebemos a notícia do falecimento do Dr. Juracy Pires
Gomes, pessoa de grande importância na história brumadense.
Além de grande médico, também foi prefeito da cidade de
Brumado, nos anos 60 e 70. Aos familiares e amigos, nossos
sentimentos!".

PREFEITO DE BRUMADO LAMENTA A
MORTE DE DR. JURACY E DECRETA

LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO
Nesta sexta-feira (04), o

Prefeito de Brumado, Eduardo
Vasconcelos, utilizou suas
redes sociais para se manifestar
sobre o falecimento do ex-
prefeito Dr. Juracy, ocorrido na
noite de quinta-feira (03).

Na publicação, Vascon-
celos destaca que Dr. Juracy é
"reconhecido como uma dos
médicos e políticos mais
brilhantes de Brumado" e que
"deixa um legado de vitórias e
conquistas para a nossa terra".

Ainda nesta sexta-feira
(04), a Prefeitura de Brumado
decretou Luto Oficial no Muni-
cípio por 5 dias. No Decreto Nº
5.325, assinado pelo prefeito
Eduardo Vasconcelos e pelo
Secretário Municipal da Admi-
nistração, João Nolasco, é
destacado que Dr. Juracy era
um "médico que sempre dedi-
cou sua profissão em socorro
das pessoas mais necessitadas;
pai de família exemplar; homem
público honorável, prefeito por
três mandatos (1967-1970;
1973-1976; 1983-1988), os
quais exerceu com dignidade
e esmero, cuja trajetória de
vida torna-se um legado
norteador para os atuais e
futuros empreendedores da
medicina e da política."

BRUMADO: VEREADORES
PRESTAM MINUTO DE

SILÊNCIO EM MEMÓRIA
AO EX-PREFEITO

DR. JURACY P. GOMES

Após o período de luto oficial de 3 dias pelo falecimento
do médico e ex-prefeito Dr. Juracy Pires Gomes, ocorrido no
último dia 02, a Câmara de Vereadores de Brumado prestou
1 Minuto de Silêncio em sua homenagem na sessão desta
quarta-feira (09). Na ocasião, os parlamentares exaltaram as
qualidades do ex-prefeito e prestaram solidariedade aos
amigos e familiares. Uma nova sessão especial em homenagem
a Dr. Juracy será realizada quando a situação da Pandemia
do novo Coronavírus permitir.
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TCM APROVOU CONTAS DAS CÂMARAS DE
VEREADORES DE ITABERABA E BARRA DA ESTIVA

Os conselheiros e audito-
res que integram a 2ª Câmara
do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-
BA) analisaram e aprovaram,
com ressalvas, as contas de
2019 de gestores de 9 câ-
maras municipais. Alguns dos
presidentes de câmaras não
tiveram ressalvas graves,
consideradas passíveis de
multa. Outros foram punidos
com multas que varam entre
R$ 1 mil a R$ 2 mil, em razão
de irregularidades, equívocos
e omissões constatadas na
análise dos relatórios apre-
sentados. As decisões foram
proferidas na sessão desta

Também foram aprovadas as contas das Câmaras de Andorinha, Buritirama, Cafarnaum, Boa Vista do
Tupim, Lajedinho, Serrolândia, e Belmonte. Na foto, a Câmara de Barra da Estiva.

terça-feira (15), realizada por
meio eletrônico. Cabe recurso
das decisões.

Tiveram contas aprovadas
o presidente das Câmaras dos
municípios de Andorinha,
Marinaldo Souza de Oliveira;
de Buritirama, Ariosvaldo
Pinheiro de Souza; de Cafar-
naum, Roberval Oliveira dos
Anjos; de Itaberaba, Antônio
de Andrade Santos Neto; de
Barra da Estiva, Valter Silva
Pereira; de Boa Vista do Tupim,
Sávio Bulcão dos Santos; de
Lajedinho, Carivaldo Soares
de Brito; de Serrolândia, João
Wilson Santos Novais; e de
Belmonte, Aelson Silva Matos.

JEQUIÉ: PREFEITO É AFASTADO EM OPERAÇÃO DA PF QUE
APURA FRAUDES EM CONTRATOS E DESVIO DE VERBAS

Uma operação da Polícia
Federal (PF) foi deflagrada na
manhã de terça-feira, dia 15/
09, para combater crimes de
fraude à licitação e a direitos
trabalhistas, além de desvio de
verbas públicas, em Jequié, no
sudoeste da Bahia. Como parte
da operação, foi cumprido um
mandado judicial que determi-
nou o afastamento do prefeito
Sérgio da Gameleira (PSB) pela
segunda vez. O afastamento
foi expedido pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região
(TRF-1) e vale por 60 dias. A
Prefeitura de Jequié informou
que, por enquanto, não vai
emitir nota sobre o caso.

Batizada de Guilda de
Papel, a operação cumpre 10
mandados de busca e apre-
ensão e outras cinco medidas
cautelares diversas da prisão.
Além de Jequié, as ações foram
realizadas também na cidade
de Feira de Santana. De acordo
com a PF, as investigações
começaram em 2019 depois
que vereadores de Jequié
fizeram representações relatan-
do que uma suposta coopera-
tiva teria vencido uma licitação
para o fornecimento de mão de
obra terceirizada, para prestação

O afastamento foi expedido pelo TRF-1 e vale por 60 dias. A
Prefeitura de Jequié informou que, por enquanto, não vai emitir
nota sobre o caso. (Foto: Reprodução/TV Bahia)

de serviço para diversas se-
cretarias do município.

Nos documentos apresen-
tados pelos vereadores, no
entanto, a suposta cooperativa,
na verdade, seria uma empresa
intermediadora de mão de
obra, que estaria cobrando
valores muito superiores ao
que eram pagos aos presta-
dores de serviço. Os vereado-
res identificaram ainda que
"verbas fictícias" também esta-
vam sendo pagas a pessoas
que nunca integraram o qua-
dro de funcionários da su-
posta cooperativa. A PF então
analisou um pregão presencial
feito pela Prefeitura de Jequié
e identificou um contrato de
R$ 29.264.658,72 para o
fornecimento de profissionais
para todas as secretarias do
município. A PF também cons-
tatou que a licitação foi
realizada em lote único, uma
modalidade que contraria a
Controladoria-Geral da U-
nião (CGU) e o Tribunal de
Constas da União (TCU). A
licitação foi vencida pela
suposta cooperativa.

Entre as irregularidades da
suposta cooperativa, a PF
apurou que não se tratava de

uma cooperativa, mas sim de
uma empresa intermediadora
de mão de obra; que possuía
como "cooperados" pessoas
de todas as ocupações possí-
veis, tais como técnicos de
nível superior , pedreiros,
cuidadores em saúde, auxi-
l iares de serviços gerais ,
merendeiras, etc; que não
efetuava o pagamento do
mínimo das verbas trabalhistas
impostas pela legislação aos
seus supostos "cooperados" -
sendo que alguns deles
chegavam a receber uma
remuneração inferior a um
salário mínimo - e nem for-
necia equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) aos
trabalhadores; que cobrava
junto ao município verbas
ilegais, a título de "seguro",
"avanços sociais", "reserva
desligamento cooperado"; que
cobrou do Município de
Jequié pela prestação de
serviços de pessoa que nunca
integrou os quadros da su-
posta Cooperativa.

A operação Guilda de
Papel foi batizada em referência
ao conceito histórico de
"guildas", que eram associa-
ções que, na Idade Média,

agrupavam indivíduos de
mesma profissão ou ofício para
se proteger, como as atuais
cooperativas. Embora a empre-
sa envolvida no caso se

denomine como cooperativa,
ela é na verdade uma empresa
intermediadora de mão de
obra e uma cooperativa apenas
"no papel".
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CONVENÇÃO DO PSB EM ABAÍRA OFICIALIZA JOÃO
HIPÓLITO COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO

A Convenção do Partido
Socialista Brasileiro (PSB) em
Abaíra, município da Chapada
Diamantina, realizada na
última segunda-feira (07),
confirmou o nome de João
Hipólito Rodrigues Filho como
pré-candidato a prefeito da
cidade. O administrador con-
corre à eleição municipal após
dois mandatos como prefeito
do local, de 2009-2012 e
2013-2016.

João Hipólito Rodrigues
Filho é administrador de
empresas, com especialização
em urbanismo e gestão de
cidades. Filho de João Hipólito,
primeiro prefeito de Abaíra
após sua emancipação, o gestor
é casado com a advogada
Viviane Chicourel Hipólito
Rodrigues e pai de cinco filhos,
Larissa, Victória, João Pedro,
João e Maria.

Em seu discurso, João

relembrou as conquistas como
prefeito e se comprometeu a
continuar cobrando, pessoal-
mente, por melhorias em Abaí-
ra. "Temos que trazer Abaíra
de volta ao eixo de desenvol-
vimento e apelar para o

turismo. Mas, para chegar o
turismo, é preciso ter estrada.
As pessoas estranhavam o fato
de eu cobrar por uma estrada
enquanto a outra ainda estava
em obras, mas sabemos que
existem etapas até a assinatura

da ordem de serviço. Então,
para ver as coisas acontecendo,
precisamos nos movimentar,
cobrar, ficar no pé. E esse é
meu papel", afirmou.

A convenção aconteceu
no Colégio Francisco Rocha

Filho e foi transmitida pela
plataforma Zoom, em atenção
aos protocolos estabelecidos
pelas autoridades sanitárias e
de saúde para evitar dissemi-
nação do novo coronavírus
(Covid-19). Participaram, virtual-
mente, os senadores Jaques
Wagner (PT) e Ângelo Almeida
(PSB) e a deputada federal
Lídice da Mata, que é presi-
dente do PSB na Bahia.

O evento oficializou, ainda,
a pré-candidatura do vereador
Tõe Campos como vice-prefeito
e de Ana Lúcia Souza Santos,
Luciano Rodrigues de Oliveira,
Ramiro Marciano Lima, Tere-
zinha Rosa da Silva Brandão,
Francimar Pereira Gomes da
Cruz, João Paulo Barbosa dos
Santos, Guilhermindo Barbosa
da Rocha (Léozinho), Geane
Souza Espirito Santo Novais e
Manoel Messias de Jesus
como vereadores.

PREOCUPADO COM PANDEMIA NAS ELEIÇÕES,
GOVERNADOR RUI COSTA PEDE APOIO AO TRE

A Secretaria da Saúde do
Estado (Sesab) vai produzir uma
Nota Técnica para o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia (TRE-
BA) com informações sobre a
pandemia do novo coronavírus
na Bahia e orientações para
evitar o aumento de casos
durante as eleições deste ano.
A informação foi divulgada pelo
governador Rui Costa, nesta
quinta-feira (17), por meio do
seu perfil oficial no Twitter.
"Vamos encaminhar ao TRE
informações técnicas e sugerir
protocolos sanitários para
assegurar que a campanha
eleitoral e a votação deste ano
não provoquem o avanço da
pandemia na Bahia", escreveu
o governador.

O assunto foi discutido por
Rui durante reunião virtual,
nesta quinta, com o presidente
do TRE-BA, Jatahy Júnior; o

prefeito de Salvador, ACM
Neto; o presidente da União
dos Municípios da Bahia (UPB),
Eures Ribeiro; e representantes
do Ministério Público Eleitoral.
"O nosso pedido é que sejam
adotadas todas as medidas
necessárias para que tenhamos
uma eleição segura para
baianas e baianos", afirmou.

O presidente do TRE-BA
destacou que a reunião foi
"bastante proveitosa e houve
consenso sobre a necessidade
de adotar medidas rigorosas
contra a Covid-19. A Justiça
Eleitoral fará de tudo para que
a eleição ocorra normalmente,
sempre respeitando as normas
sanitárias de proteção à saúde
pública". A nota técnica da
Sesab, que garantirá subsídio
à tomada de decisões do TRE,
deve ser entregue ao tribunal
nos próximos dias.
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TCM APROVA CONTAS DAS CÂMARAS DE VEREADORES
DE LENÇÓIS, BONINAL E MAIS 7 MUNICÍPIOS

Na sessão desta quarta-
feira (16), os conselheiros da
1ª Câmara do Tribunal de
Contas dos Municípios da
Bahia (TCM-BA) analisaram e
aprovaram, com ressalvas, as
contas de 2019 de presidentes
de 7 câmaras de vereadores
de municípios baianos. Algu-
mas foram aprovadas com
pequenas ressalvas, em razão
de erros formais e irregula-
ridades de pouca relevância,
e os gestores não foram
apenados com multas. Outros
foram punidos com multas que
variam entre R$ 1 mil a R$ 3
mil, em razão de irregulari-
dades, equívocos e omissões
que foram constatadas quando
da análise dos relatórios
apresentados pelos auditores
do TCM e pelos conselheiros
relatores. Cabe recurso das
decisões.

Tiveram contas aprovadas
com ressalvas os presidentes
das Câmaras dos municípios

Também tiveram as contas aprovadas, as Câmaras de Quixabeira, Ichu, Santaluz, Mirangaba e
Caturama. (Foto: Reprodução / Internet)

de Quixabeira, Juceli Barbosa
de Oliveira; de Ichu, Willian
Gonçalves da Silva Carneiro;
de Lençóis, Gilmar Ferreira
Gomes Santos; de Santaluz,
Pedro dos Reis Almeida; de
Mirangaba, Hidamar Santos
Moura; de Caturama, Edilson
Amaral de Souza; e de Boninal,
Erineide Santos Teixeira.

Em relação à Câmara de
Boninal, o relator do parecer,
conselheiro Raimundo Mo-
reira, também determinou o
ressarcimento aos cofres
municipais da quantia de R$
7,6 mil com recursos pessoais,
sendo R$ 3,6 mil em razão do
pagamento de diárias sem a
devida comprovação de partici-
pação em curso de capacitação;
e R$ 4 mil pela não compro-
vação de devolução de subsí-
dios recebidos a maior. A
presidente, vereadora Erineide
Santos Teixeira, foi multada em
R$ 3 mil pelas irregularidades
contidas no parecer. O rela-

tório técnico registrou diversos
casos de falta de inserção,
falha e incorreção na remessa
mensal dos dados e informa-
ções da gestão pública ao
sistema SIGA, do TCM; realiza-
ção de gastos irrazoáveis com

diárias, no total de R$128.
550,00, o que correspondeu
a 12,44% da despesa com
pessoal; pagamento de subsí-
dios a maior, sem previsão
legal; e ao descumprimento do
disposto na Lei Complementar

nº131/2009, sobre a Trans-
parência Pública. A Câmara de
Boninal recebeu repasses, a
título de duodécimos, no
montante de R$ 1.383.936,07
e promoveu R$ 1.383.750,33
em despesas.

ABAÍRA: VEREADORES ACIONAM MP PARA APURAR
CRIMES EM CONVENÇÃO DO DEMOCRATAS

Indignados com os fatos
ocorridos no domingo, dia
13/09, durante a convenção
do partido Democratas (DEM)
e aliados em Abaíra, os
vereadores da oposição apre-
sentaram denúncia junto ao
Ministério Público para apura-
ção de crime de responsabili-
dade e descumprimento da
legislação estadual e municipal
que versam sobre as medidas
de enfrentamento ao novo
coronavírus. Conforme os
vereadores, há registros de
enorme aglomeração e incen-
tivo à aglomeração, antes e no
momento do evento.

Os opositores destacam
ainda que, até segunda-feira,
dia 14, o município de Abaíra,
que conta com menos de 9
mil habitantes, recebeu R$
2.369.292,99 de verba fede-
ral para apoiar ações que
possam mitigar os efeitos da

Para a vereadora Ana Lúcia Souza (PSB), a atitude do atual gestor e pré-candidato à reeleição, Edval
Luz Souza, é um total desrespeito com o cidadão. (Fotos: Divulgação)

pandemia da Covid-19, de
acordo com informações do
Fundo Nacional de Saúde
(FNS) e Banco do Brasil. “No
entanto, o que tem se obser-
vado são medidas paliativas
sem impacto, a exemplo de
barreiras sanitárias lotadas de
funcionários da prefeitura, e
descumprimento do decreto
editado pelo próprio prefeito, o
demista Edval Luz Silva, conhe-
cido como Diga”, destacou os
vereadores, via Assessoria.

Para a vereadora Ana Lúcia
Souza (PSB), a atitude do atual
gestor e pré-candidato à
reeleição é um total desres-
peito com o cidadão abaírense.
“Como é que se promove um
movimento com tamanho des-
caso com vidas humanas,
depois da contratação de
tantas pessoas para barreiras
sanitárias que deveriam servir
para prevenção? Barreiras

essas que estavam vazias
ontem, quando observamos
pessoas de diversos municí-
pios vizinhos em Abaíra”,
indagou a parlamentar, ressal-
tando ainda que “eles não têm

nenhuma cautela ou discer-
nimento. Infelizmente, essa
gestão só traz vergonha à
cidade de Abaíra. Depois da
farra com dinheiro do auxílio
emergencial, exposta na im-

prensa de grande circulação,
agora precisamos lidar com
essa aglomeração, repudiada
até pelo presidente do partido
deles, o prefeito [de Salvador]
ACM Neto”.
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BRUMADO: MULHER É PRESA COM 10 TABLETES DE
MACONHA EM ÔNIBUS QUE SEGUIA PARA MALHADA

Na tarde de segunda-feira
(14), policiais militares das
equipes do Tático Ostensivo
Rodoviário (TOR) e da Compa-
nhia Independente de Policia-
mento Rodoviário (CIPRv) de
Brumado prenderam, em fla-
grante, uma mulher de 18 anos
que transportava 10 tabletes de
maconha. A paulista, natural de
Ribeirão Preto, estava dentro de
um ônibus interestadual.

De acordo com a Secretaria
de Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA), os militares aborda-
ram o veículo da empresa Novo
Horizonte, que fazia o trajeto
São Paulo - Boninal, na BR-030,

na região da cidade de Ma-
lhada. Durante revistas, o
cheiro forte da droga desper-
tou a atenção da guarnição.
Ainda conforme a SSP-BA, a
possível mala foi identificada
e dentro dela os PMs encon-
traram 10 tabletes de maconha
prensada. Em depoimento
inicial, a paulista contou que
receberia R$ 1 mil na cidade
de Livramento de Nossa
Senhora, onde entregaria os
entorpecentes a um taxista. A
traficante e as drogas foram
apresentadas à Polícia Civil, na
sede da Delegacia Territorial
(DT) de Brumado.

‘DECISÃO NECESSÁRIA’: VEREADOR VINÍCIUS
COSTA NÃO IRÁ DISPUTAR A REELEIÇÃO

O vereador Vinícius Costa
usou as redes sociais para
comunicar aos seus eleitores
e toda população do município
de Rio de Contas que não vai
disputar a reeleição. No vídeo
divulgado, o vereador afirmou
que, em razão dos compro-
missos assumidos como advo-
gado, profissão que exerce há
24 anos, não teria como
conciliar com mais uma campa-
nha eleitoral e o exercício de
mais um mandato na Câmara
de Vereadores de Rio de Contas.

O parlamentar aproveitou
ainda para reafirmar o compro-
misso assumido com todos que
votaram nele e com toda
população de Rio de Contas
relativos ao mandato que se
encerra no final deste ano.
"Não é uma decisão fácil, não
é uma decisão que me alegra,

O vereador afirmou que, em razão dos compromissos assumidos como advogado, não teria como
conciliar com mais uma campanha eleitoral e o exercício de mais um mandato.

mas é uma decisão necessária!
Estarei, contudo, honrando o
compromisso que assumi com
cada eleitor. Até o dia 31 de
dezembro continuarei, entre
acertos e erros, tentando fazer
o melhor do possível para
honrar meu mandato, para
honrar com as pessoas que
esperam de mim aquilo que
sempre falo, que quero ser a
voz daqueles que não têm voz",
declarou Vinícius Costa, afir-
mando ainda que não irá se
afastar da vida cotidiana de Rio
de Contas. "O meu escritório
[de advocacia] continuará
servindo as pessoas que
precisam, as pessoas mais
carentes de Rio de Contas. E
eu estarei vivenciando a
política de Rio de Contas nos
seus próximos anos com a
permissão de Deus!", finalizou.
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TRE ACOLHE RECURSO DE PREFEITA E DO VICE
DE MALHADA DE PEDRAS E MANTÉM MANDATOS

A prefeita de Malhada de
Pedras, Terezinha (PP), e seu
vice, Adriano Reis Paca (PSD),
tiveram recurso aceito pelo
Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE-BA), por 5 votos a
favor e 2 contrários, para
reformar sentença mantendo
seus mandatos. Eles eram
acusados de abuso de poder
econômico, abuso de poder
político e captação ilícita.
"Acordam os membros do
Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia, à unanimidade, inaco-
lher as preliminares e, no mé-
rito, por maioria, vencidos o
Relator e o Juiz Henrique Gon-
çalves Trindade, dar pro-
vimento ao recurso, nos termos
do voto do desembargador
Roberto Maynard Frank",
pontua a decisão. Eles eram acusados de abuso de poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita. (Foto: Reprodução / Caculé Online)

BRUMADO: 21ª OAB/BA EMITE NOTA
DE PESAR PELO FALECIMENTO
DA ADVOGADA MARIA VIANA

A 21ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), seccional da Bahia, em
Brumado, emitiu Nota de Pesar
pelo falecimento da Advogada
Maria José Viana Leite Santos,
ocorrido nesta sexta-feira (11).
Maria Viana é esposa do
diretor tesoureiro da subseção,
Ivan Meira dos Santos, mãe da
Advogada Ana Regina Viana
Leite Santos e tia do Advogado
Wanderlei Lima Viana Leite. Na
nota, assinada pelo presidente
Kleber Lima Dias, a 21ª OAB/
BA - Brumado se coloca "em
luto e neste momento de
profunda dor, se solidariza
com os amigos e familiares".

CRIME: VANDALISMO E
DESRESPEITO AO MEIO
AMBIENTE EM CAETITÉ

Na Comunidade de Moita dos Porcos, uma vistoria da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caetité (SEMMA),
verificou que o espaço vem sendo frequentado constante-
mente por pessoas sem a devida autorização, desrespeitando
as informações contidas em placas e a cerca de proteção.
Também foi constatado, o descarte incorreto de resíduos ao
longo do rio, o que configura crime ambiental, conforme a
Secretaria. Um dos proprietários da localidade, que não quis
ser identificado, reclamou da insegurança, principalmente nos
finais de semana, relatando ocorrências de roubos de veículos.

A Secretaria constatou ainda vestígios da prática de
vandalismo, como cercas com arames cortados, cadeados
quebrados, picadas abertas sem a devida autorização,
causando supressão manual em várias partes da propriedade.

O Engenheiro Ambiental da SEMMA, João Bastos, em
nota, pediu "a compreensão e colaboração de todos que
respeitem as placas de sinalização da propriedade,
respeitando o meio ambiente de forma consciente,
preservando a vegetação, rio e a barragem da Embasa".
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CAETITÉ: TRECHO DE AVENIDA SERÁ RECAPEADO
O trecho da Avenida

Olimar Oliveira, entre a BR-
030 e o Cemitério receberá
asfalto novo através do pro-
grama de recapeamento asfál-
tico de vias urbanas, executa-
do pela Prefeitura de Caetité.
Após a conclusão dos traba-
lhos no bairro Nossa Senhora
da Paz, que teve 100% das
ruas beneficiadas com o
recapeamento, "o serviço se
concentra no trecho da aveni-
da que é uma importante liga-
ção entre o centro da cidade
e os bairros Alto Buenos
Aires, Santo Antônio, Pedro
Cruz e Ovídio Teixeira", infor-
mou a Prefeitura. Segundo a
Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos, "o programa con-
templa 17km de vias com
recursos próprios melhorando,
assim, a mobilidade e a segu-
rança dos moradores".

MÉDICO ITUAÇUENSE LANÇA NOVO LIVRO:
'VIGO, UM MENINO DO INTERIOR'

O médico ituaçuense Vítor
Hugo Lima da Silva, que
também é colunista do Jornal
Tribuna do Sertão e do site
Sertão Hoje, lançou o seu
novo livro 'Vigo, um menino
do interior - Contos de peripé-
cias das terras diamantinas aos
anéis de saturno'.

Nas suas 180 páginas, o
livro conta as histórias de Vigo,
um menino ou adolescente
típico do interior da Bahia dos
anos 1980, que, certamente,
causarão certa familiaridade a
muitas crianças do Brasil do
interior e, principalmente, dos
adultos que viveram a infância
nas décadas de 70 e 80 nos
rincões do país. Neste livro,
Vigo apronta com todos até
fugir de casa com meninos
desconhecidos puxando um
carrinho de plástico pelo
barbante. Vigo também gosta
de estudar, porém seu futuro
é incerto, pois mora num
interior longe de universi-
dades. As tiradas filosóficas do
menino servem para que
questionemos alguns valores
típicos de uma sociedade sem

ordenamento moral e ético
num país onde o ensino
público não é levado a sério
nem mesmo pelos professores.

SOBRE O AUTSOBRE O AUTSOBRE O AUTSOBRE O AUTSOBRE O AUTOR - OR - OR - OR - OR - Dr.
Vitor Hugo Lima da Silva

nasceu em Ituaçu, estudou
medicina na Universidade
Federal da Bahia (UFBA), é
médico clínico geral e ultrasso-
nografista. Passou a maior parte
de sua adolescência abraçado

a livros da literatura nacional,
internacional e de astronomia.
Mapas astronômicos foram
alguns de seus parceiros em
muitas das madrugadas neste
período de sua vida. De origem

interiorana, não era difícil vê-
lo varar noites olhando para
o céu, dada a escuridão das
noites, sem a ofuscação das
luzes que existem em cidades
grandes.
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POLICIAIS BAIANOS RECEBERÃO R$ 9,7 MILHÕES
EM PRÊMIO DE DESEMPENHO DO 1º SEMESTRE
Servidores das Polícias

Militar (PM), Civil (PC) e
Técnica, que conseguiram
reduzir as mortes violentas no
primeiro semestre de 2020,
nas suas respectivas áreas de
atuações, receberão 9,7 mi-
lhões de reais através do
Prêmio por Desempenho Poli-
cial (PDP). Serão pagos valores
entre 501 e 1,8 mil reais,
levando em consideração os
resultados alcançados. No
total serão 10,8 mil servidores
contemplados.

A lista com 125 unidades
das polícias Militar, Civil e
Técnica, que receberão R$ 9,7

milhões do PDP do primeiro
semestre de 2020, foi publi-
cada na edição deste sábado
(05), do Diário Oficial do
Estado (DOE). Na PM, 8,6 seis
mil militares lotados em 66
unidades territoriais e especia-
lizadas, na capital, na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS) e no interior serão
contemplados. Na PC, por sua
vez, em 42 unidades, 1,9 mil
delegados, escrivães e investi-
gadores receberão o PDP.
Fechando a lista, no Depar-
tamento de Polícia Técnica
(DPT), 223 peritos de 17
unidades serão beneficiados.

GUAJERU: CONVENÇÃO DO PSD LANÇA GALEGO, ATUAL
VICE-PREFEITO, COMO CANDIDATO A PREFEITO

Na segunda-feira (31), em
Guajeru, a convenção do PSD
homologou o nome do atual
vice-prefeito Galego como
candidato a prefeito nestas
eleições municipais de 2020.
O atual vereador Gilberto de
Zeca será o candidato a vice-
prefeito na chapa. O partido
confirmou ainda os 13 nomes
que concorrerão ao cargo de
vereador.

O atual prefeito, Gil Rocha,
que esteve no evento acompa-
nhado da primeira-dama
Marta, declarou estar "feliz de

O atual vereador Gilberto de Zeca será o candidato a vice-prefeito na chapa. O partido confirmou
ainda os 13 nomes que concorrerão ao cargo de vereador.

caminhar para a conclusão do
meu último ano de governo
com a convicção de que Gua-
jeru estará em boas mãos e
saberá fazer a melhor escolha:
seguir o passo. Eu pude contar,
neste segundo mandato, com
a competência e parceria desse
ser humano trabalhador que
batalhou muito comigo para
transformar Guajeru. Estamos
juntos, meu amigo!".

Gil também declarou que
Galego continuará com seu
apoio, além dos ex-prefeitos
Dotino e Neuton, dos verea-

dores da Bancada do Governo
na Câmara Municipal, da
equipe de governo, dos depu-
tados estaduais Vitor Bonfim
e Zé Raimundo, dos deputados
federais Waldenor Pereira e
Charles Fernandes, dos sena-
dores Jacques Wagner e Otto
Alencar e também do Go-

vernador Rui Costa.
Os candidatos a verea-

dores aprovados foram Bida,
Edsonzinho, Gil Dias, Helena
Lauton, Keity Oliveira, Lucas
Três Pratos, Manoel de Noca,
Marcos Enfermeiro, Marta do
Posto, Mazinha de Zé Mineiro,
Ney Costa, Venilson e Zé

Carlos. A convenção seguiu os
protocolos de saúde devido à
Pandemia do novo Corona-
vírus, sendo restrita aos
convencionais, pré candidatos
e autoridades, que participaram
de modo remoto. A conven-
ção foi transmitida pela página
do PSD no Facebook.
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EMBASA DESCOBRE ADUTORA CLANDESTINA COM
CAPACIDADE PARA DESVIAR 1.800 M³ DE ÁGUA POR DIA

Uma tubulação clandestina,
com capacidade de desviar até
1.800m3 de água por dia, foi
descoberta em uma fazenda em
Belo Campo, no sudoeste
baiano. "O procedimento da
Embasa é notificar o empresário
e judicializar esse furto que foi
feito", disse Joselito Pires,
gerente regional da Embasa.

A situação foi descoberta
após a empresa notar a dife-
rença no abastecimento de
água em Belo Campo. Entre
elas, a Embasa pontuou que
sempre que uma obra na rede
de água precisava ser realiza-
da, a situação demorava muito
para ser normalizada na
cidade. O empresário usava
uma ligação clandestina para
render água. A tubulação
pirata era de aço, com 50

Em 1 mês, a adutora desviou cerca de 1.800 m³. Essa quantidade dava para abastecer 9 mil residências,
consumindo em taxa mínima, durante 1 mês. (Foto: TV Sudoeste)

milímetros. Já a da Embasa é
de 300 mm. Segundo a em-
presa, em um mês, os cálculos
apontam que a adutora tenha
desviado 1,8 milhão de metros
cúbicos. Essa quantidade dava
para abastecer 9 mil residên-
cias, consumindo em taxa
mínima, durante um mês.

"Além de causar falta
d'água para população, causa
um prejuízo financeiro para a
Embasa. Além do mais, toda
perda e furto de água faz com
que toda a tarifa de água
aumente para toda a popula-
ção do estado. A tarifa é igual
para todas as cidades. Na
composição do valor da conta
de água, entra toda a água
produzida, e não apenas a
cobrada para a população",
concluiu Joselito Pires.

ESTIAGEM: TANQUE NOVO
TEM SITUAÇÃO DE

EMERGÊNCIA RECONHECIDA

Os municípios de Tanque Novo e Campo Alegre de
Lourdes, nas regiões sudoeste e norte da Bahia, tiveram
decreto de emergência homologado pelo Governo do Estado
nesta terça-feira (15), por causa do período de estiagem dos
municípios. Na publicação, o governo informou que a medida
foi tomada considerando os danos decorrentes da estiagem,
que tem afetado as atividades econômicas e a população
das cidades. Com isso, o estado deverá preservar o bem-
estar da população e adotar as medidas que se fizerem neces-
sárias. No decreto, o governo não especifica as medidas.
Essa homologação acontece a partir do decreto municipal,
expedido no dia 4 de setembro. O decreto de situação de
emergência é válido por 180 dias.

GUAJERU: INSCRIÇÕES PARA O
GARANTIA-SAFRA 2020/2021

ESTÃO ABERTAS

Devido à Pandemia do
novo Coronavírus, causador
da Covid-19, todas as inscri-
ções do Programa Garantia-
Safra feitas nas safras 2018/
2019 e 2019/2020 migra-
ram, automaticamente, para a
safra 2020/2021. Para ser
válido o processo de migração
automática, a Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) deve

estar válida no dia da mi-
gração (04/09/2020).

Em Guajeru, as novas
inscrições podem ser realiza-
das até o dia 2 de outubro.
O agricultor precisa compa-
recer na sede da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
de Guajeru com xerox do RG
e da DAP.

O Garantia Safra é uma

ação do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) com
participação do município e
tem como objetivo garantir
condições mínimas de sobrevi-
vência aos agricultores familia-
res de municípios sistematica-
mente sujeitos a perdas das
safras por causa da estiagem
ou excesso de chuvas.
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