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TJ-BA: CNJ REALIZA CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES

INVESTIGADOS OPERAÇÃO FAROESTE
O Conselho Nacional de

Justiça (CNJ) continua nesta
sexta-feira (29) a fazer uma
correição extraordinária nos
gabinetes dos desembarga-
dores do Tribunal de Justiça
da Bahia (TJ-BA) investigados
na Operação Faroeste. A ação
iniciou na quarta (27), por
determinação da corregedora
nacional de Justiça, ministra
Maria Tereza de Assis Moura.

Nesta sexta-feira (28),
estão sendo inspecionados os
gabinetes dos ex-presidentes
do TJ-BA, desembargadores
Gesivaldo Nascimento Britto,
Maria do Socorro Barreto
Santiago, além da desembar-
gadora Sandra Inês Rusciolelli.
A equipe do CNJ também fará
correição nos gabinetes dos
juízes João Batista Alcântara
Filho, Marivalda Almeida

A ação do CNJ iniciou na
última quarta-feira (27), por

determinação da corregedora
nacional de Justiça, ministra

Maria Tereza de Assis Moura.
(Foto: Alan Oliveira / G1)

Moutinho e Sergio Humberto
de Quadros Sampaio. Também
foi determinada a correição
extraordinária da desembarga-
dora Lícia Laranjeira, sucessora
na competência dos processos
da desembargadora afastada
Maria da Graça Osório Pi-
mentel Leal. A correição conta
com apoio da Polícia Federal
(PF) e foi iniciada a partir de
compartilhamento de provas
pelo ministro Og Fernandes,
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), relator do caso. As
informações são do Bahia
Notícias.

PREFEITURA DE BRUMADO DECLARA SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DE ESTIAGEM

A Prefeitura de Brumado
publicou, na edição dessa
quarta (27) do Diário Oficial,
o Decreto Nº 5.407/2021,
declarando situação de emer-
gência nas áreas do município
afetadas pela estiagem por um
período de 180 dias. O do-
cumento considera que, nos
últimos 4 anos, a seca piorou e
provocou o desabastecimento
de água para o consumo
humano, dessedentação animal
e prejuízos para as culturas em
geral, causando a perda total
da safra 2020/2021.

Conforme o Decreto, todos
os órgãos municipais estão
autorizados a atuarem nas
ações de resposta ao desastre
e reabilitação do cenário,

O Decreto Nº 5.407/2021,
declarando situação
de emergência nas áreas
do município afetadas
pela estiagem por um
período de 180 dias.

inclusive mediante a convo-
cação de voluntários. O De-
creto também autoriza o início
de processos de desapro-
priação de propriedades parti-
culares que estejam em áreas
de risco de intensificado
desastre e a dispensa de
licitações para aquisição de
bens e de prestação de ser-
viços necessários às atividades
de respostas a possíveis
desastres, desde que possam
ser concluídas em 4 meses.
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RIBAMAR VIEGAS

Estava prevista uma tromba d´água para o início da
noite daquela terça-feira, no Rio de Janeiro. O Dr.
Saboiasolicitou à sua secretária que desmarcasse todas
as consultas do dia, após as 17 h. Lembrou-se de que, na
última tromba d´água que caíra na cidade,ele havia
chegado a casa após as 23 h, causando aflição e até
umaenxaqueca na esposa Kelly, pela demora. Ela chegara
a pensar em bala perdida - sempre na moda no Rio de
janeiro -, mas ainda bem que foi só o engarrafamento no
trânsito por causa do temporal.

Dr. Saboia não quis pagar para ver de novo. Chegar a
casa atrasado outra vez e causar outra aflição na
esposa.Enxaqueca. Nem pensar!

Laurinha,vizinha de consultório do Dr. Saboia,íntima
de Kelly, também fechou o seu escritório contábilno
mesmo horário, e o casal desceu junto, no elevador.

  Apesar do trânsito complicadodas 17 hnacidade
maravilhosa, Dr. Saboiaconseguiu adentrar a casa dele
antes das 18 h, surpreendendo até a diarista Albina:

- Desculpe, Dr. Saboia, mas ainda estou arrumando a
casa.

-Sem problema. Aqui todo mundo é de casa, inclusive
eu. Cadê Kelly?

- Está trancada. Pelo tempo, deve tá com enxaqueca.
O senhor sabe, sempre que a patroa tácom enxaqueca,não
gosta de ser incomodada.

Dr. Saboiapreocupou-se com a esposa e rumou a
passos largos na direção da suíte do casal, meteu a chave
no trinco e abriu repentinamente aporta.

   Kelly estava deitada na cama, completamente nua,
com o telefone no ouvido, parecendo excitadíssima.De
súbito, ela tratou deacalmar-se, cobriurapidamente a
principale, tapando o fone com a mão, indagou do marido:

- Que foi?... Já em casa a esta hora?...
- Chuva -murmurou o Dr. Saboia, sentando-

sepacientemente na beirada da cama para tirar os sapatos.
Kelly continuou no telefone:
-Saboia terminou de chegar!...Ficou com medo da

chuva!... Tá, tá combinado!... Falo com ele!...Tchau!... Ligo
depois! E dirigiu-se ao marido:

- Era Laurinha presa no trânsito por causa da chuva.
Mandou um beijo!

Depois deum breve instante de silêncio, o Dr. Saboia,
voltou a murmurar:

- Laurinhatá te esperando lá na sala. Ela veio de carona
comigo.

MANDOU
UM BEIJO

PREFEITURA DE GUANAMBI NÃO
DECRETARÁ PONTO FACULTATIVO

NO FERIADO DE CARNAVAL
A Prefeitura de Guanambi

anunciou, nessa quinta-feira
(28), que não decretará ponto
facultativo referente ao feriado
de Carnaval deste ano. Se-
gundo o prefeito Nilo Coelho
(DEM), "devido à pandemia, as
festividades foram todas can-
celadas e, portanto, o evento
perde a sua efetividade, não
tendo razão, para decretar
ponto facultativo nos dias 15,
16 e 17 [de fevereiro], se-
gunda, terça e quarta-feira",
explicou o gestor. A Prefeitura
de Salvador e o Governo do
Estado também tomaram a
mesma decisão.

Com essa decisão, o poder
público municipal pretende
desestimular a ocorrência de
qualquer evento que possa
gerar aglomeração e influen-
ciar no aumento do número
de vítimas da Covid-19 na
cidade, visto que os festejos do

"Devido à pandemia, as festividades foram todas canceladas e,
portanto, o evento perde a sua efetividade, não tendo razão, para
decretar ponto facultativo", declarou o prefeito.

tradicional Carnaval de Mu-
tans não serão realizados este
ano, atendendo o Decreto
Municipal 72/2021, que proíbe
festas e aglomerações. Com isso,
a Prefeitura de Guanambi terá
expediente normal na data. "A

gestão espera a compreensão
e a parceria da população, pois
entende que somente com toda
a sociedade unida, poderá
manter baixo os índices de
casos ativos", declarou Nilo
Coelho.

DECRETO QUE PROÍBE SHOWS E AULAS
NA BAHIA É PRORROGADO ATÉ 07/02
O Governo do Estado

decidiu prorrogar o decreto
que suspende os shows e as
aulas presenciais nas unida-
des de ensino das redes
pública e privada em toda a
Bahia, em razão da pandemia
de Covid-19. De acordo com
a Secretaria de Comunicação
Social do Governo, a prorroga-
ção será publicada no Diário
Oficial do Estado (DOE) deste
sábado (30) e vale até o dia
7 de fevereiro de 2021.

O decreto ainda proíbe a
realização de atividades com

público superior a 200 pes-
soas, como passeatas, feiras,
circos, eventos científicos,
desportivos e religiosos. Shows
e festas, públicas ou privadas,
seguem proibidos indepen-
dentemente do número de

participantes. Cerimônias de
casamento e solenidades de
formatura podem ser realiza-
das desde que limitadas a até
200 pessoas. A parte festiva
desses eventos não está
permitida.
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ELEIÇÕES DA UPB SERÃO NO DIA 2 DE MARÇO
Em reunião realizada no

dia 20/01, a atual Diretoria
Executiva da União dos Muni-
cípios da Bahia (UPB) confir-
mou o dia 2 de março para as
eleições da nova Diretoria
Executiva. Na resolução forma-
tada durante a reunião foram
estabelecidas as regras para a
inscrição das chapas, que
ocorrerá até o dia 10 de
fevereiro. A eleição está
agendada para o dia 2 de
março, das 9h às 17h, de
forma presencial e será presi-
dida por uma comissão elei-
toral formada por prefeitos. Os
eleitos comandarão a insti-
tuição municipalista por dois
anos (2021-2022).

"Espero que o movimento
dos prefeitos esteja bastante
maduro pra escolher dirigentes
comprometidos com as causas
municipalistas. A minha gran-
de preocupação não é saber

A eleição ocorrerá dia 02/03, das 9h às 17h, de forma presencial e será presidida por uma comissão
eleitoral formada por prefeitos. Os eleitos comandarão a UPB nos anos 2021-2022.

se vai ser governo ou oposição
que vai conduzir o destino do
órgão mais importante de
defesa dos municípios da
Bahia. Quero que tenham
diretores comprometidos com
a causa dos municípios. Se os
prefeitos tiverem muita sabe-
doria e maturidade de esco-
lher pessoas comprometidas, os
ganhos em prol dos municípios
vão continuar acontecendo",
avaliou o presidente da UPB e
vice-presidente da Confede-
ração Nacional dos Municípios
(CNM), Eures Ribeiro.

Em razão da pandemia de
Covid-19, foram estabelecidos
protocolos sanitários para a
realização dessa eleição. Entre
elas estão redução da capaci-
dade de ocupação do auditó-
rio durante o processo de
votação, aferição de tempera-
tura e uso obrigatório de
máscaras. Além de Eures,

também estavam presentes o
ex-prefeito de Araci e diretor
da UPB, Antônio Silva Neto; a

superintendente da entidade,
Samara Alves; representantes do
jurídico da entidade e o ex-

prefeito de Caculé e diretor da
UPB, José Roberto Neves, que
participou por videoconferência.

EX-PREFEITO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS 'DESISTIU'
DE CONVÊNIOS QUE SOMAM R$ 638.950,00 APÓS
DERROTA DO SEU GRUPO POLÍTICO NAS ELEIÇÕES
O ex-prefeito de Sebastião

Laranjeiras, Josielton de Castro
Muniz, após a derrota do seu
grupo político nas eleições
municipais 2020, enviou
ofícios a Caixa Econômica
Federal cancelando dois con-
tratos de repasse, que juntos
totalizam R$ 638.950,00. Um
dos contratos, no valor de R$
499.950,00, era destinado à
realização de obras de reforma
e ampliação do Hospital
Municipal Walter Leão Rocha.
O outro, no valor de R$ 139
mil, era para construção de
uma pista de caminhada. Os
ofícios foram enviados no dia
30 de novembro, 15 dias após
o resultado das eleições
municipais, na qual a can-
didata do grupo político do ex-
prefeito, Dra. Luciana (PL), foi
derrotada pelo atual prefeito
Dr. Pedro (PSB).

No ofício encaminhado
para Caixa Econômica Federal,
o ex-prefeito Josielton alega
"falta de tempo hábil para
elaboração dos projetos exe-
cutivos, aprovação deste junto

Os ofícios foram enviados no dia 30 de novembro, 15 dias após o resultado das eleições municipais, na qual a candidata do grupo político
do ex-prefeito, Dra. Luciana (PL), foi derrotada pelo atual prefeito Dr. Pedro (PSB) (Fotos: reprodução/Internet).

a DIVISA [Diretoria de Vigi-
lância Sanitária e Ambiental] e
regularização fundiária do
imóvel". O ex-prefeito ainda cita
a "falta de continuidade na
gestão municipal, para con-
seguir viabilizar estes recursos

para a obra". Já no ofício de
desistência do repasse para a
pista de caminhada, o ex-
prefeito também cita a não
continuidade da gestão para
conseguir viabilizar os recursos
como justificativa, além da

"incompatibilidade do objeto
em referência [a pista de
caminhada] e as diretrizes do
Ministério do Turismo".

A atual assessoria técnica
da Prefeitura de Sebastião
Laranjeiras diz que esses

argumentos não procedem.
"Houve falta de planejamento
ao solicitar os recursos?
porque só no final da gestão
foram se atentar para essas
questões burocráticas ilegais",
questionou a equipe técnica.
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PM DEU INÍCIO
À OPERAÇÃO

MACAÚBAS EM PAZ

Nessa sexta-feira (29), policiais militares da 4ª CIPM
deram início a Operação Macaúbas em Paz na cidade. De
acordo com a Companhia, em nota, "a finalidade desta
Operação é intensificar o policiamento ostensivo na cidade,
atuando de forma preventiva por meio da realização de blitz,
rondas, abordagens, orientações e busca pessoal e veicular,
afim de coibir os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP)
e os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), transmitindo
assim mais segurança à sociedade".

Somente nessa sexta-feira (29), a Operação, que durou
das 08h às 10h e das 19h às 20h30, contou com a parti-
cipação de 6 PMs e 2 viaturas, que resultaram em 27 carros,
48 motos e 123 pessoas abordadas, 10 notificações e 3
veículos apreendidos.

METALÚRGICA SANTA RITA VAI INVESTIR R$ 8 MILHÕES
E GERAR CERCA DE 90 EMPREGOS EM BRUMADO

Feira de Santana e Brumado
serão contemplados com a
implantação e reativação de
duas unidades industriais, que
juntas devem investir aproxi-
madamente R$ 10 milhões em
suas fábricas e com a previsão
de gerar até 132 novos postos
de trabalhos diretos e in-
diretos. Os protocolos de
intenções foram assinados
com o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (SDE),
na última sexta-feira (15).

Com o aporte de R$ 8
milhões em investimentos, a
empresa MSR será instalada
em Brumado e terá a capaci-
dade de produção de chapas
diversas, telas metálicas, estru-
turas metálicas, reservatórios e Os protocolos de intenções foram assinados com o Governo do Estado, por meio da SDE, na última

sexta-feira (15). (Foto: Divulgação / MSR)

tanques de ferro ou aço
estimada em 125 mil toneladas
por mês. O empreendimento
estima gerar cerca de 90
empregos entre diretos e
indiretos. De acordo com o
sócio da empresa MSR, Marley
Mark Lobo, as obras já foram
iniciadas com previsão de
início da operação em outubro
deste ano. "Os investimentos
que serão realizados irão
proporcionar um aquecimento
na economia da região, pois
serão promovidos diversos
empregos diretos e indiretos.
Além disso, a maior parte das
operações das compras de
insumos e vendas dos produ-
tos acabados serão realizadas
com contribuintes baianos, o
que irá, da mesma forma, gerar

um maior aquecimento da
economia regional", explica o
sócio da MSR.

Em Feira de Santana, a
empresa San Marcus vai desti-
nar cerca de R$ 2 milhões para
a reativação da sua unidade
destinada à produção de
vassouras, rodos plásticos e
escovas. Com a capacidade de
produção de até 24,3 mil

dúzias por mês, a empresa tem
a previsão de gerar 42 novos
postos de trabalho.

 "Os investimentos e os
empregos previstos vão forta-
lecer ainda mais esses muni-
cípios e promover oportu-
nidades na região. Atrair
investimentos e gerar empre-
go e renda para o povo
baiano tem sido uma meta

do Governo do Estado. Para
os próximos anos, temos um
total de 412 empreendi-
mentos que assinaram proto-
colo sendo acompanhados,
com previsão R$ 68,5 bilhões
em investimentos e previsão
de gerar 52,4 mil vagas de
empregos diretos", destaca o
vice-governador João Leão,
secretário da SDE.

GUAJERU RECEBEU 80 DOSES
DA VACINA CORONAVAC

No dia 19/01, o Município
de Guajeru recebeu 80 doses
da vacina CoronaVac, imuni-
zante contra a Covid-19
desenvolvido pelo laboratório
chinês Sinovac em parceria
com o Instituto Butantã.

O prefeito de Guajeru,
Jilvan Teixeira (PSD), se sentiu
honrado em fazer parte dessa
história e declarou que "Hoje
é um dia que ficará guardado
nos corações dos Guajeruen-
ses", além de agradecer o apoio
da Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab), da Policia Militar
da Bahia (PM-BA) e da equipe
da Secretaria Municipal de
Saúde. "Vidas serão salvas!",
finalizou o prefeito.

A Secretaria de Saúde de
Guajeru anunciou que estará
divulgando nos próximos dia
o Plano de Vacinação contra a

Covid-19 nessa 1ª fase,
esclarecendo sobre data de
início, público alvo, unidades
de referência no município.
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CANDIBA: PREFEITO É ACIONADO NA JUSTIÇA POR
IMPROBIDADE POR FURAR FILA DE VACINAÇÃO

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) e o Ministério Público
do Estado da Bahia (MP-BA),
em atuação conjunta, ajuiza-
ram na quarta-feira, dia 20, na
Justiça Federal, uma ação de
improbidade e uma ação civil
pública contra o prefeito de
Candiba, Reginaldo Martins
Prado (PSD), por burlar os
protocolos nacional e estadual
e ser o primeiro a ser vacinado
contra a Covid-19 no muni-
cípio, mesmo sem integrar o
grupo de prioridades da
primeira fase. O MPF e MP/BA
requerem a condenação do
gestor por ato de improbidade
administrativa que atenta
contra os princípios da admi-
nistração pública e a indispo-
nibilidade de seus bens para
pagamento de multa no valor
de R$ 145mil.

O momento da vacinação
de Reginaldo Martins Prado foi
divulgado no perfil oficial da
Prefeitura de Candiba no ins-
tagram na última terça-feira, 19.
Entretanto, como Reginaldo tem
60 anos de idade e não reside
em uma instituição para pessoas
idosas, ele só deveria ser

O prefeito Reginaldo Prado, que não faz parte dos grupos que devem ser vacinados nessa 1ª fase, foi
um dos primeiros a receber a 1ª dose da CoronaVac no Município.

contemplado na segunda fase
da campanha de vacinação.

O grupo prioritário nessa
primeira fase é restrito a
trabalhadores de saúde, pessoas
com 75 anos ou mais, pessoas
de 60 anos ou mais que vivem
em abrigos ou lar de idosos
(institucionalizadas), população
indígena aldeado em terras
demarcadas, povos e comuni-
dades tradicionais ribeirinhas.
Candiba recebeu 100 doses da
vacina CoronaVac.

Segundo a ação, o gestor
se valeu do cargo de prefeito
para se colocar à frente dos
pouco mais de 14 mil habitan-
tes do município, em desres-
peito aos princípios da morali-
dade e da impessoalidade,
previstos na Constituição
Federal. Na ação civil pública,
os MPs pedem, em caráter de
urgência, que a Justiça deter-
mine ao prefeito:

- o impedimento de rece-
ber a 2ª dose da CoronaVac
até que chegue o momento de
vacinação do grupo em que se
enquadra;

- o impedimento de forne-
cer a vacina a qualquer outra

pessoa que não se enquadre
nos critérios da fase 1, em
especial parentes e servidores
municipais, sob pena de multa
de R$ 10 mil por vacinação de
pessoa vinculada ao gestor
que não se enquadre no plano
de vacinação;

- a imediata desvinculação
de sua imagem de todos os atos

da campanha de vacinação até
sua finalização, indicando outro
servidor municipal para re-
presentar a prefeitura;

- a obrigação de realizar
retratação pública, reconhe-
cendo a ilegalidade de seu ato
e destacando a importância de
a população respeitar a ordem
oficialmente estabelecida;

- a apresentação, ao final
de cada etapa da vacinação,
do nome, qualificação e critério
de cada pessoa vacinada; e

- confirmação definitiva dos
pedidos de urgência e a
condenação ao pagamento de
R$ 50 mil, a título de indeni-
zação pelos danos morais
causados à coletividade.

IDOSOS DO LAR DOS VELHINHOS DE GUANAMBI
RECEBEM A 1ª DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19

Em Guanambi, a Associa-
ção Benemérita de Caridade Lar
dos Velhinhos recebeu a visita
de 2 equipes de vacinação da
Secretaria Municipal de Saúde
que aplicaram 83 doses da va-
cina contra Covid-19, Corona-
Vac, em idosos e funcionários
da Instituição. A 1ª fase da va-
cinação engloba trabalhadores
da área de saúde, idosos com
mais de 75 anos e acima de
60 anos que vivem em ins-
tituições de longa permanência.

O primeiro Idoso a ser
vacinado foi o Sr. Manoel
Rodrigues, de 75 anos, resi-
dente na instituição há 5 anos.
É importante lembrar que,
apesar da aplicação da 1ª
dose, as rigorosas restrições no

espaço permanecem em vigor.
As medidas de prevenção só
deverão ser alteradas quando
todos os idosos estiverem
completamente imunizados.

Estiveram presentes o Padre
João Sá Teles, presidente e inter-
ventor do Lar dos Velhinhos; a
Secretária Municipal de Saúde,
Dra. Roberta Mota; as diretoras

do Departamento de Vigilância
Epidemiológica, de Imunização;
representante da Diretoria
Regional de Saúde e o presi-
dente do Conselho Municipal

de Saúde, Mário Júnior.
Na manhã da terça-feira

(19) aconteceu o ato da
aplicação da 1ª dose da
vacinação contra a Covid-19
em Guanambi. A primeira
pessoa vacinada integra a
equipe de linha de frente do
Pronto Atendimento de Covid,
a técnica de enfermagem
Catiane França. O ato realiza-
do no gabinete do prefeito,
contou com a presença do
vice-prefeito Arnaldo Azevedo
(DEM), secretários, diretores
dos departamentos de Vigilân-
cia Sanitária, Epidemiológica,
Atenção Básica e auxiliares da
administração municipal. Ao
todo, Guanambi possui 1.325
doses da CoronaVac.
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HOMEM QUE MATOU NAMORADA
GRÁVIDA É CAPTURADO PELA
POLÍCIA CIVIL EM CONDEÚBA

Um feminicida foi preso
pela Polícia Civil em Condeúba,
município do sudoeste baiano.
O homem de 55 anos matou
a namorada grávida para não
assumir a paternidade da
criança. O corpo dela, que
estava desaparecida há 7 dias,
foi localizado, nesta quarta-
feira (27), enterrado numa
cova rasa. As informações
foram divulgadas pela Secre-
taria de Segurança Pública da
Bahia (SSP-BA) às 12h30 desta
quarta-feira (27).

O delegado de Polícia Civil
Sérgio Fabiano de Carvalho,
titular da Delegacia de Con-
deúba, informou que Maria
Betânia Barbosa da Silva, de 39
anos, foi morta a golpes de
enxada, teve o corpo esquar-
tejado e ocultado pelo assas-

O corpo dela, que estava desaparecida há 7 dias, foi localizado,
nesta quarta-feira (27), enterrado numa cova rasa.

sino. Além de ter sido autuado
em flagrante pela ocultação, o
criminoso também teve a prisão
decretada e está à disposição
da Justiça. A equipe da 10ª

Coordenadoria Regional de
Polícia do Interior (Coorpin),
de Vitória da Conquista, deu
apoio nas investigações que
resultaram na prisão.

GUANAMBI: ESCOLHIDO LOCAL
PARA CONSTRUÇÃO DO CEASA
Na última sexta-feira (22),

o vice-prefeito de Guanambi,
Arnaldo Azevedo, e os secre-
tários municipais de Planeja-
mento, de Administração, de
Governo e de Infraestrutura,
Inácio Lira Júnior, Felipe Duarte,
Robério Moraes e Michel
Macedo, respectivamente, esti-
veram em reunião com feiran-
tes do ramo atacadista para
apresentar um esboço do que
vai ser o projeto e o local onde
será construída a da Central
de Abastecimento (Ceasa).

O terreno, de 30 mil m2, é
localizado entre a BR-122 e o
Anel Rodoviário, na saída para
Pindaí, em uma área consi-
derada comercial e industrial e

O terreno, de 30 mil metros2, é localizado entre a BR-122 e o Anel
Rodoviário, na saída para Pindaí. (Fotos: Divulgação)

de fácil acesso, que possibilita
a carga e descarga de forma
rápida e segura, sem neces-
sidade de manobra interna.

O secretário de Infraes-
trutura Michel Macedo decla-

rou que o prefeito Nilo Coelho
(DEM) tem pressa para execu-
ção da obra, como um grande
marco para o comércio, capaz
de incrementar a geração de
emprego e renda. Sendo este o
primeiro passo, os seguintes
incluem a negociação com o
proprietário, os trâmites buro-
cráticos, elaboração do projeto
executivo e licitação. A reunião
contou também contou com a
presença dos vereadores Diego
Pi (DEM) e Fabrício Lopes (DEM).

FABIANO COTRIM 23.01.2021

Sinto informar caríssima leitora, leitor estimado, mas o
negócio tá feio e o seu nome tá no meio. Ou não tá e aí é
que tá. Sei lá... O que sei é o que vi e ouvi e foi feio de ver,
ruim de ouvir. As vacinas chegaram. Poucas. Pouquíssimas.
E o que fizeram os governos além de espetáculos que
encheram as telas de braços agulhados?

O Federal, além de trapalhadas malignas e mortais antes
das doses salvadoras serem conseguidas, não cuidou de
organizar um cadastro e um sistema nacional de prioridades
na aplicação das raríssimas doses que viraram nosso maior
objeto de desejo. Delegou aos municípios o poder de
vacinar quem se incluísse em critérios frouxos, e deu no
que deu...

Parênteses para dizer que apesar da beleza das cenas, a
primeira pessoa vacinada aqui e acolá, o que assistimos
agora não é bem uma vacinação, mas sim a absoluta falta
de vacinas. Vacinação todos nós sabemos o que é e como
funciona e faz tempo que é assim. Agora, o que assistimos
é o horror da falta de vacinas, da falta de um governo
digno do nome, e mais nada.

Prefeitos despreparados, recém empossados, deram prova
de incompetência e desonestidade, e a ação toda refletiu o
que se vê ultimamente em Brasília, isto é, desrespeito total
pela saúde pública, pela vida da gente. Secretários e afins
viram-se com o poder de salvar-se, de salvar os seus, e
partiram para o crime como se fossem para uma festa. Até
teve desses que vestiu roupa de domingo, fez pose e exibiu
a imagem daquele ato infame como se troféu fosse.

Surgiram assim os desprezíveis fura-fila, sendo que
mesmo alguns Prefeitos puxaram o indigno cordão. E lá
foram madames e jovens felizes e contentes tomar a sua
Corona, enquanto muita gente legitimamente integrantes
de listas prioritárias até agora está por aí de mangas
dobradas, o braço em posição de furo, aguardando a picada
que não veio e nem se sabe se e quando virá.

Um passarinho me contou que uma determinada pessoa
dessas que furou a fila com gosto, dizia com cinismo e
sorrindo: "Vacina pouca, meu bracim primeiro". Não duvido.
E teve gente que chegou aos postos de vacinação
mancando de uma perna, coluna encolhida, bengala até,
para parecer mais velho, para parecer outra pessoa. Não
duvido...

As justificativas dadas pelos furões foram as mais
variadas e mais descaradas. Ficou famoso o prefeito que
disse ter feito o que fez para dar exemplo, e em todo canto
do país os exemplos iguais aos dele se multiplicam e, assim,
fica evidente que a pandemia não nos ensinou do mundo
nada. Continuamos a ser humanos, só que piores ainda
do que antes dessa peste nos atingir. Infelizmente.

A ESPERANÇA
QUE FALTA
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BRUMADO: OPERAÇÃO DA EMBASA COM APOIO DA PM
RETIRA LIGAÇÕES CLANDESTINAS EM LAGOA FUNDA

Uma operação realizada
pela Embasa com apoio da
Polícia Militar da Bahia (PM-
BA), na quarta-feira (13),
retirou novas ligações clandes-
tinas instaladas diretamente na
adutora que transporta água
bruta para a estação de trata-
mento de água (ETA) de Lagoa
Funda, em Brumado.

Além de abastecer imóveis
clandestinamente a água
furtada estava sendo utilizada
em pequenas produções agrí-
colas. Segundo a Embasa, o
volume furtado estava contri-
buindo para reduzir a oferta
de água tratada distribuída em
diversas localidades atendidas
pelo sistema de Lagoa Funda,
como Itaquaraí, Lagoa do
Arroz, Pedra Preta, Furado dos
Veados e outras localidades
rurais do município. Após a
operação, a estação de trata-
mento registrou um aumento de

As ligações estavam instaladas diretamente na adutora que transporta água bruta para a estação de
tratamento de água (ETA) de Lagoa Funda. (Fotos: Divulgação / Embasa)

5 mil litros de água por hora.
Segundo o gerente regio-

nal da Embasa, Manuel Mateus,
a operação é uma ação conti-
nuada que a concessionária
vem realizando em virtude dos
problemas no abastecimento na
região. "Demos prosseguimento
à ação de combate às ligações
clandestinas e com o apoio da
Polícia Militar conseguimos
identificar gatos que estavam
desviando grande volume de
água e afetando a regularidade
do fornecimento de água
tratada nas localidades aten-
didas pela ETA da Lagoa Funda.
O desperdício praticado por
algumas pessoas afeta dire-
tamente o abastecimento de
muitos", comentou ao informar
o registro do Boletim de Ocor-
rência na delegacia de polícia
de Brumado.

A Embasa informa que
qualquer intervenção na rede

da empresa com o intuito de
furtar água é crime e o infrator
está sujeito ao cumprimento

das penalidades previstas na
legislação vigente. A popu-
lação pode denunciar sigilo-

samente as situações de fraude
pelo teleatendimento 0800
0555 195.

BOM JESUS DA LAPA: AEROPORTO SENHOR DO
BONFIM SERÁ ENTREGUE ESTE ANO, DIZ SEINFRA

A construção do Aero-
porto Senhor do Bonfim, em
Bom Jesus da Lapa, está prevista
para ser concluída no 2º
semestre deste ano, informa a
Secretaria de Infraestrutura do
Estado da Bahia (Seinfra). Na
região do Rio São Francisco, a
cidade se destaca pelo turismo
religioso e chega a receber 600
mil romeiros durante a festa de
Bom Jesus, entre os meses de
julho e agosto. O município
também é conhecido pela
produção de frutas e o aero-
porto deve servir para escoar
parte da produção, principal-
mente aquela voltada à expor-
tação. O novo aeroporto terá
capacidade de receber aero-
naves com até 70 passageiros.

Nessa primeira fase será
implantada a pista de pouso e
decolagem, o taxiway, o pátio
de estacionamento de aero-
naves e a cerca patrimonial. O
investimento é de aproximada-
mente R$ 20 milhões. A

O Aeroporto Senhor do Bonfim está previsto para ser entregue no 2º semestre deste ano.

expectativa do Governo do
Estado é que a obra atraia o
interesse de novos investi-

mentos em energia renováveis
no município, que já possui
oito empreendimentos em

operação comercial para gera-
ção de energia elétrica a partir
da fonte fotovoltaica.

Outras intervenções que
também será entregue este ano
é a Ponte Barra-Xique-Xique, que
está 50% concluída, que irá
permitir a ligação entre a região
de Irecê com o oeste da Bahia,
e a restauração dos 20km do
acesso a Rio do Pires, na BA-
152. O Consórcio Estrada do
Feijão, que está executando a
obra, está realizando a etapa de
implantação dos pilares e
lançamento de vigas, e a
previsão é que seja concluída
no segundo semestre de 2021.
O investimento é de R$ 133
milhões. A obra na BA-152 feita
no trecho entre Rio do Pires,
município localizado na região
da Bacia do Paramirim, e o
entroncamento da BA-156. Os
serviços atenderão mais de 85
mil moradores de Rio de Pires,
Macaúbas, Ibipitanga e Ca-
turama. A autorização para o
início das obras deve ser
assinada ainda no primeiro
trimestre, divulgou a Seinfra.
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PREFEITURA DE CAETITÉ EMITE NOTA DE
ESCLARECIMENTO SOBRE O SALÁRIO DO PREFEITO,

VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
A Prefeitura de Caetité

emitiu Nota de Esclarecimento
sobre notícias, veiculadas na
tarde desta sexta-feira (29),
que imputam ao prefeito
Valtécio Aguiar (PDT), ao vice-
prefeito Wlamique Trindade
(SOLIDARIEDADE) e aos se-
cretários municipais "valores
salariais descabíveis" . De
acordo com a Nota, "as infor-
mações compartilhadas irres-
ponsavelmente e de forma sor-
rateira demonstraram clara-
mente o intuito de causar
polêmica e desgaste para a
gestão que hora se inicia" e
que os valores estão no portal
da transparência do município.
Ainda de acordo com a nota,
os valores veiculados referem-
se ao empenho dos 3 pri-
meiros meses de salários do
prefeito, do vice-prefeito e dos
secretários e não do paga-

Segundo a Prefeitura de Caetité, notícias apontavam que os salários deles eram 3 vezes maior do que
realmente é. (Foto: Divulgação)

mento de salário.
NONONONONOTTTTTA NA ÍNTEGRA -A NA ÍNTEGRA -A NA ÍNTEGRA -A NA ÍNTEGRA -A NA ÍNTEGRA -

"A Prefeitura de Caetité infor-
ma que, na tarde desta sexta-
feira (29), foram veiculadas
nas redes sociais diversas
notícias imputando ao prefeito,
ao vice-prefeito e aos secre-
tários valores salariais desca-
bíveis. Informa ainda que o
portal da transparência do
município é uma ferramenta
que permite ao cidadão fiscali-
zar todos os atos da gestão.

Contudo, as informações
compartilhadas irresponsavel-
mente e de forma sorrateira
demonstraram claramente o
intuito de causar polêmica e
desgaste para a gestão que
hora se inicia.

Portanto, é necessário
esclarecer que, na verdade, tais
informações referem-se ao
empenho dos 03 (três) pri-

meiros meses de salários dos
agentes políticos do executivo
(prefeito, vice-prefeito e secre-
tários) e não ao pagamento de
salário, como fora equivoca-
damente publicizada.

Esclarece ainda que o
salário do prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários
municipais foi fixado pela
câmara de vereadores do
município através de lei, não
tendo a atual gestão nenhuma
ingerência na estipulação dos
referidos valores.

Por fim, informa a toda a

população caetiteense que os
valores empenhados serão
pagos de forma escalonada,
mês a mês, respeitando-se os
ditames fixados pela Câmara
de Vereadores através da
edição da Lei nº 867, de 20
de julho de 2020".

RHI MAGNESITA INICIA PROJETO CRESCER EM BRUMADO
PAULA MEIRELESPAULA MEIRELESPAULA MEIRELESPAULA MEIRELESPAULA MEIRELES

Mais de 100 profissionais
de Brumado que se inscre-
veram em programa de capa-
citação oferecido pela RHI
Magnesita, em parceria com o
SENAI (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial),
iniciaram nesta semana as
aulas, que serão teóricas e
práticas, nas áreas de Auxiliar
Civil, Auxiliar de Manutenção
e Eletricista instalador resi-
dencial de baixa tensão.

A iniciativa faz parte do
Projeto Crescer, que tem como
objetivo o desenvolvimento
sustentável das comunidades
próximas à empresa, no muni-
cípio de Brumado. O projeto
atende pessoas em situação de
desemprego e jovens que
ainda não foram inseridos no

O projeto atende pessoas em situação de desemprego e jovens que ainda não foram inseridos no
mercado de trabalho. (Foto: Divulgação / RHI Magnesita)

mercado de trabalho. "Nosso
foco é contribuir para elevar a
qualidade da mão de obra
local, oferecendo oportu-
nidades para que esse público
seja mais produtivo, conquiste
sua própria fonte renda e se
enxerguem capazes de con-
tribuir para um mundo cada vez
melhor", ressalta Lucilla, espe-
cialista em Comunicação e
Relacionamento com as Co-
munidades da RHI Magnesita.

Além da qualificação, a RHI
Magnesita oferece ainda aos
participantes transporte até o
local dos cursos, lanche diário
e máscaras. "Os cursos tem
duração de aproximadamente
6 semanas, sendo tomados
todos os cuidados com a
saúde e segurança dos parti-
cipantes, e abriremos as portas
da empresa para parte das

aulas práticas sejam realizadas
na nossa unidade. Acredita-
mos que a educação é a

principal chave para a transfor-
mação, por isso temos investido
ainda mais esforços em ini-

ciativas como esta que ajudam
a comunidade a crescer e se
desenvolver" explica Lucilla.
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PREFEITURA DE GUANAMBI REALIZA NOVAS
INTERVENÇÕES NO PARQUE DA CIDADE

A Prefeitura de Guanambi
anunciou, nesta terça-feira
(26), que o horário de funcio-
namento do Parque da Cidade
passará a ser das 5h às 21h,
todos os dias da semana. Uma
escala de funcionários para
manutenção e cuidados de
limpeza será elaborada espe-
cialmente para o parque.

Ao lado da 1ª dama So-
lange Coelho, o secretário de
Infraestrutura Michel Macedo
informou que nos próximos 15
dias deve ser concluída essa 1ª
fase de recuperação do parque,
com instalação de novos
aparelhos de ginástica e di-
versão, recuperação dos peda-
linhos usados no lago do
parque, nova iluminação e

reforma dos banheiros. Ainda
segundo o secretário, está
prevista a construção de uma
ponte sobre o Riacho do Belém,
um quiosque e uma concha
acústica. "Dona Solange tem nos
dado um suporte importante e
dentro em breve o local será
excelente para encontros fa-
miliares, aconchegante, pique-
niques, além da prática es-
portiva", afirma o secretário.

Nesta ano o Parque da
Cidade já recebeu uma grande
operação de limpeza, poda de
árvores, retirada de redes de
esgotos que caíam dentro do
riacho que desagua no local,
roçagem e capina, tornando-o
mais adequado para visitação
e a prática de atividade física.

POLICLÍNICA DE JEQUIÉ ESTÁ COM INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS

Estão abertas as inscrições
para o processo público simpli-
ficado para reenchimento
temporário para vagas para
profissionais de médicos espe-
cialistas do quadro de pessoal
da Policlínica Regional de Saúde,
sediada em Jequié. O prazo
termina dia 12 de fevereiro.

Após preencher o formu-
lário de inscrição, o candidato
ou procurador legalmente
constituído deverá comparecer
na sede do Consórcio, situada
na Avenida Otávio Man-
gabeira s\n, Mandacaru, Je-
quié, para apresentar a docu-
mentação exigida. A seleção
tem prazo de validade de um
ano, podendo ser prorrogada
por igual período, e os con-
tratos serão regidos pelos

termos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). Os
profissionais médicos poderão
ser contratados com cargas
horárias semanais de 8, 12, 16
ou 20 horas, com remuneração
proporcional, e poderão ter
gratificação por desempenho,
no patamar de até 100% em
relação ao salário-base.

A seleção para os empre-
gos públicos de que trata o
Edital compreenderá análise
curricular, para aferir conheci-
mentos e habilidades. A
convocação para as vagas será
feita de acordo com a necessi-
dade e conveniência do
Consórcio, dentro do prazo de
validade do concurso. Ao
todo, são 9 vagas para as
seguintes especialidades:

anestesiologista, endocrinolo-
gista\metabologista, colonos-
copista, cardiologista\ecocar-
diografia, cardiologista clínico,

neurologista, oftalmologista,
angiologista e mastologista.
Para o Cadastro Reserva estão
sendo oferecidas as seguintes

especialidades: hematologista,
neuropediatra, nefrologista,
pneumologista, cardiologis-
ta\ergometria, reumatologista.
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BARRA DA ESTIVA: VEREADOR
DEFENDE TRANSPARÊNCIA NOS

DADOS SOBRE VACINAÇÃO
Na quinta-feira, dia 21, o

Vereador Fabrício Viana (PSD)
protocolou um ofício na
Secretaria Municipal de Saúde
de Barra da Estiva solicitando
informações a respeito da
quantidade de doses da vacina
CORONAVAC destinada ao
município, bem como a relação
dos profissionais imunizados,
com suas respectivas funções
e local de trabalho. O Verea-
dor usou como base legal para
o seu pedido a Lei Federal
12.527/2011, que regula o
acesso às informações e se
aplica à União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

O Vereador usou como base legal para o seu pedido a Lei Federal
12.527/2011, que regula o acesso às informações e se aplica à
União, Estados, DF e Municípios.

CARAÍBAS RECEBE
MAIS MAIS VACINAS
CONTRA COVID-19

A Prefeitura de Caraíbas, por meio de suas redes sociais,
confirmou o recebimento de mais um lote da vacina contra a
Covid-19 nessa segunda-feira, dia 26. Desta vez, os
imunizantes vindos da Índia foram desenvolvidos pela
Universidade inglesa de Oxford em parceria com o biofar-
macêutica AstraZeneca. Ainda conforme a Prefeitura, as doses
serão destinadas aos profissionais de saúde da zona rural.

RUI COSTA DIZ QUE AINDA NÃO
É O MOMENTO PARA VOLTA ÀS
AULAS PRESENCIAIS NA BAHIA
Na manhã desta quarta-

feira (27), o governador Rui
Costa (PT) deu entrevistas à
imprensa e comentou diversos
assuntos relacionados à pan-
demia de Covid-19, entre eles
a volta às aulas presenciais. Rui
reiterou o desejo de anunciar
a volta às aulas, mas ponderou
que ainda não é o momento,
pois para que um retorno
gradativo aconteça é preciso
que os números de novos
casos e mortes pela doença
estejam sob controle e em um
processo de queda.

"Eu tenho duas filhas em
idade escolar e tenho total
consciência dos efeitos cola-
terais danosos à educação e
à sociabilidade de nossa
juventude o fato de não estar
tendo aulas. Meu desejo é que
possamos retornar o mais
rápido possível, mas precisa-
mos aguardar o momento
correto. Desde novembro temos
vivido um aumento no nú-
mero de casos e de óbitos na

Para Rui, para que retorno às aulas aconteça é preciso que os
números de novos casos e mortes pela doença estejam sob controle
e em um processo de queda. (Foto: Sesab)

Bahia. Para pensarmos numa
data de retorno gradativo,
precisamos ter esses números
sob controle e num processo

de queda. Estaríamos colo-
cando a vida de nossas
crianças, pais e avós em risco",
explicou Rui.

PREFEITURA DE CAETITÉ
CONVIDA EMPRESÁRIOS

PARA PREENCHER CADASTRO
PARA FORNECIMENTO DE
SERVIÇOS E PRODUTOS

Com o objetivo de alcan-
çar um maior número de
participantes nos processos
licitatórios, a Prefeitura de
Caetité convida todos os
empresários e que tenham
interesse em prestar seus
serviços ou realizar vendas
ao município, para compare-
cer ao Setor de Licitações, no
Centro Administrativo de
Caetité, no bairro Prisco Viana.
O preenchimento do cadas-
tro poderá ser feito a partir
da próxima segunda-feira
(01), das 14h às 17h no
citado setor. É importante que
o empresário esteja munido
das seguintes informações
quando preencher o cadastro:
CNPJ; atividade; Classificação
Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE); endere-
ço; contato/whatsapp e e-

mail. Posteriormente e em
data a ser divulgada, os
inscritos deverão entregar a
seguinte documentação:
Habilitação jurídica, fiscal e
trabalhista, qualificação téc-
nica e financeira.

O preenchimento deste
cadastro é meramente voltado
para a realização de um banco
de dados com referência a
cotações de preços e informa-
ções, acerca dos avisos de lici-
tações publicados. Com isso,
o preenchimento da ficha ca-
dastral não significa que a em-
presa foi ou será vencedora
em qualquer licitação, de acor-
do com as especificações da
Lei de Licitações n° 8.666 de
21 de junho de 1993 e da
Lei n°10.520 de 17 de julho
de 2002, que regulamenta a
modalidade Pregão.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pretsar
serviços na pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 1 (Rua 05, e Travessa 01) no distrito de
Vila Mariana, Município de Caraíbas-BA, abertura 23/02/2021, às 09:30 na Sede da Prefeitura. Tel.: (77) 3443-1010. E-mail:
licitacaraibas17@gmail.com. https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva - Pregoeira. Jones Coelho
Dias - Prefeito Municipal.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pretsar
serviços na pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 2 (Rua 06, Rua 07, Rua 08 e Travessa 02)
no distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas-BA, abertura 24/02/2021, às 09:30 na Sede da Prefeitura. Tel.: (77) 3443-1010.
E-mail: licitacaraibas17@gmail.com. https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva - Pregoeira. Jones
Coelho Dias - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 2/21-PA 8/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços em poços tubulares e de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças, equipamentos e materiais de bombas e motobombas para atender a demanda
do Município. Recebimento das Propostas e Habilitação: 18.1.21 a 29.1.21 até as 9h, Abertura das Propostas: 29.1.21 às 9h,
Disputa: 29.1.21 às 10:00h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-
A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 853019 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 18.1.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 3/21-PA 11/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de teste rápido anticorpo e antígeno para a Secretaria Municipal de Saúde. Recebimento das Propostas e
Habilitação: 29.1.21 a 10.2.21 até as 9h, Abertura das Propostas: 10.2.21 às 9h, Disputa: 10.2.21 às 10:00h - horário de Brasília.
Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-
e.com.br ID n° 854522 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 29.1.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 001/2021 - objeto –locação de 01 (um) veículo tipo Automóvel/Passeio destinado a atender ás necessidades
da Câmara de Vereadores de Ituaçu.Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal – Praça Moraes Moreira, nº 17 - Centro,
das 09:00 às 12:00 ou pelo tel: (77) 3415-2102. Abertura dia 09 de fevereiro de 2021 às 09:00. Ituaçu-Ba, 28 de janeiro de 2021.
Aleomar Gomes Brito – Pregoeiro – José Cesar Wanderley Brito- Presidente.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 002/2021 - objeto–aquisição de combustíveis destinadosao atendimento do Poder Legislativo Municipal.
Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal – Pça Moraes Moreira, nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77
3415-2102. Abertura dia 09 de fevereiro de 2021 às 10:30 na sede da Câmara.Aleomar Gomes Brito – Pregoeiro – José Cesar
Wanderley Brito- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Registro de Preços na modalidade
Pregão Presencial SRP nº 001/2021 – Realização de registro de preços, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando a futura
e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos e máquinas da
frota mecanizada ou a serviço do Município. Informações na Prefeitura – Praça Gilberto Gil, s/n, Centro, Ituaçu-BA através do
e-mail:licitacaoituacu@gmail.com e tel: 77 3415-2418. Abertura dia 03 de fevereiro de 2021às 09:00hs. Ituaçu - Bahia, 20 de
janeiro de 2021. Aleomar Gomes Brito -Pregoeiro.

TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.

AL-BA ENCERRA VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA
2021 E RECONHECE ESTADO DE CALAMIDADE

PÚBLICA NA BAHIA E EM DIVERSOS MUNICÍPIOS
A Assembleia Legislativa

da Bahia (AL-BA) aprovou,
nessa segunda-feira (18), em
segundo turno, o Projeto de
Lei nº 23.995/2020, de
autoria do Poder Executivo,
que estima o Orçamento do
Estado para o exercício finan-
ceiro de 2021. Na oportu-
nidade, os deputados também
aprovaram a renovação do
reconhecimento do estado de
calamidade pública decorrente
da pandemia do novo Coro-
navírus (SARS-COV-2) para o
Estado da Bahia, Salvador e
outros municípios.

A aprovação do Orçamento
permitiria ao Legislativo que
entrasse em recesso. No entanto,
o presidente Nelson Leal (PP)
sugeriu que a Casa perma-
necesse em atividade para
eventual votação emergencial
relacionada ao combate da
Covid-19. Os líderes Rosemberg
Pinto (PT), da bancada go-
vernista, e Alan Sanches (DEM),

da ala oposicionista, concor-
daram com a proposição. Com
isso, não há a necessidade de
convocação extraordinária para
realização de sessão até o fim
deste mês de janeiro. A expec-
tativa é que uma sessão seja
realizada no dia 28 para

deliberação de projetos que
tratem de utilidade pública.

O texto do Executivo pre-
vendo a Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2021 teve a
discussão iniciada no plenário
virtual em sessão extraordinária
realizada no dia 11, quando foi

aprovado em primeiro turno. A
apreciação do PL teve, nova-
mente, votos contrários do
deputado Hilton Coelho (PSOL)
e da bancada de oposição. A
LOA 2021 prevê receitas de R$
49,3 bilhões, sendo 15,6% para
a área da Saúde, 13,1% para a

Educação e 10,2% para a
Segurança Pública.

A sessão extraordinária
realizada por meio virtual
aprovou também o Projeto de
Decreto Legislativo nº 2.923/
202, de autoria da Mesa
Diretora, que trata do reconhe-
cimento do estado de calami-
dade pública no Estado da
Bahia. O pleito foi apresentado
pelo governador Rui Costa (PT)
em ofício encaminhado à AL-
BA no dia 5 de janeiro. Em
seguida, os parlamentares
aprovaram o PDL nº 2.924/
2021, que renovou o reco-
nhecimento da ocorrência do
estado de calamidade pública
no município de Salvador. No
PDL nº 2.925/2021, também
da Mesa Diretora, os depu-
tados renovaram o reconhe-
cimento do estado de cala-
midade para municípios baia-
nos que enviaram o ofício com
pedido do reconhecimento a
partir de 1º janeiro.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PREFEITO DE
SEBASTIÃO LARANJEIRAS BUSCA PARCERIA COM SEBRAE

O prefeito de Sebastião
Laranjeiras, Dr. Pedro Malhei-
ros (PSB), se reuniu na manhã
dessa sexta-feira, dia 29, com
o gestor do Sebrae em Gua-
nambi, Ridson Sales, para co-
nhecer os programas de de-
senvolvimento econômico que
a instituição oferece aos
municípios. Um desses pro-
gramas é o Cidade Empre-
endedora, que visa fortalecer
as atividades do comércio local
e os pequenos e micro empre-
endedores, além de ações de
apoio às associações comu-
nitárias rurais e agricultura
familiar. "Conheço a história

Um dos programas
observados foca no

fortalecimento do comércio
local, de pequenos e micro

empreendedores e de
associações comunitárias

rurais e agricultura familiar.

do Sebrae e o papel importante
que representa, e essa parceria
com certeza será viabilizada,
pois nosso foco é inovar,
ajudar o comércio local ,
crescer a nossa agricultura, e
gerar emprego e renda com
desenvolvimento sustentável
em nossa terra", destacou o
prefeito durante o encontro.

GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO DECLARA QUE
VAI REPASSAR SEU SALÁRIO PARA AÇÕES SOCIAIS

O Jornal A TARDE publi-
cou, nesta quinta-feira (28),
uma entrevista com o prefeito
de Guanambi, Nilo Coelho
(DEM), que falou da crise
causada pela pandemia de
Covid-19, de seus planos para
os próximos 4 anos em Gua-
nambi e, também, da disputa
para o Governo do Estado,
que ocorrerá em 2022.

Em relação ao enfreta-
mento à crise causa pela
Covid-19 e o fim do auxilio
emergencial, Nilo declarou
que vai destinar o seu salário
de prefeito para trabalhos de
ação social e que a solução
está na força do trabalho. "Eu
quero me dedicar muito à
criação de novos empregos,
buscar novas empresas para
Guanambi. Porque essa ques-
tão de você ajudar, dar uma
ajuda desse tipo [referindo-se
ao fim do auxilio emergencial],

A declaração foi dada em entrevista ao Jornal A TARDE, publicada
nessa quinta-feira (28). (Foto: Divulgação / Ascom PMG)

isso é coisa passageira. Não
se pode se apegar muito a
isso. Você tem que se apegar
mesmo à sua fonte de renda,
à sua independência", expli-
cou Nilo, complementando
ainda que Guanambi tem
muito potencial para gerar
empregos nas áreas de serviço,
de construções e no retomada
do Projeto Público de Irrigação
de Ceraíma, que, segundo o
prefeito, pode gerar de 3 mil
a 4 mil empregos. Nilo Coe-
lho também destacou que
pretende tocar a adutora do
Poço do Magro.

Questionado sobre a dis-
puta do Governo do Estado
em 2022 e se já está na hora
de uma alternância de poder,
que caminha para 16 anos na
mão do PT, Nilo Coelho
afirmou que acha que sim e
elogiou o nome de ACM
Neto (DEM). "Ele está se

preparando para isso. O ACM
Neto é um candidato compe-
titivo. Ele fez uma excelente
administração em Salvador.
Ele foi o melhor prefeito que
já teve aí em Salvador, real-
mente a administração dele
foi muito boa. E ainda con-
seguiu fazer um sucessor
com uma votação expressiva
[referindo-se a Bruno Reis,
atual prefeito]", disse.

Ainda em relação às elei-
ções que irão ocorrer em
2022, Nilo Coelho afirmou
que não pretende se candi-
datar. "Eu agora quero servir
à minha terra, meu objetivo
maior é servir à minha terra.
Eu já deixei uma vez, quando
fui candidato a vice de Waldir
Pires e dessa vez eu quero me
dedicar realmente à minha
querida Guanambi. Eu quero
fazer isso com muito carinho",
explicou Nilo.


