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Distribuição Gratuita

ARACATU: RUI COSTA E PREFEITA BRAULINA
LIMA ENTREGAM SISTEMA DE ABASTECIMENTO
E ANUNCIAM CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA
Uma semana após a inauguração da ampliação do
sistema de abastecimento de
água de Riacho de Santana, no
oeste baiano, o Estado entregou um novo equipamento do
mesmo tipo no sudoeste, em
Aracatu. Na manhã desta
sexta-feira (12), o governador
Rui Costa (PT), acompanhado
da prefeita Braulina Lima
(REPUBLICANOS) e de diversas
lideranças políticas, vistoriou e
descerrou a placa da obra, que
beneficiou o povoado de
Piabanha e contou com um
investimento de R$ 5,9 milhões em recursos estaduais.
"Hoje foi um dia de entrega importante aqui no município. Além da inauguração do
sistema de água, tivemos a
oportunidade de anunciar
uma nova escola estadual, com
dez mil metros quadrados para
atender a população, que
contará com uma estrutura
moderna e mais adequada",
afirmou o governador.
Realizada pela Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (Sihs), via
Empresa Baiana de Águas e

Saneamento (Embasa), a construção dotou o Sistema de Abastecimento de estruturas
como duas elevatórias, estação
de tratamento de água, adutora e reservatório. Ao todo,
1.284 pessoas que residem
em 401 domicílios do povoado de Piabanha passaram a

contar com água tratada
saindo das torneiras, após a
execução da iniciativa.
A visita ao Colégio Estadual Cândido Silveira Santos
também fez parte da agenda
do governador. Rui verificou as
instalações e, após reunião
com professores e outros

colaboradores, confirmou
melhorias estruturais para a
unidade, que pode até ser
realocada para um novo
espaço. "A escola estadual
aqui de Aracatu atende aos
padrões, mas, com o passar dos
anos, ficou pequena para o
que o governador Rui Costa

quer desenvolver na Bahia:
educação integral e profissional, além de área para práticas
de esporte. Por isso, anunciou
hoje uma nova unidade escolar para o município", explicou
o titular da Secretaria da
Educação do Estado (SEC),
Jerônimo Rodrigues.

FURA-FILA: JUSTIÇA BLOQUEIA BENS DO PREFEITO DE CANDIBA
A pedido do Ministério
Público Federal (MPF) e do
Ministério Público do Estado
da Bahia (MP-BA), a Justiça
Federal determinou o bloqueio
de R$ 72.500 em bens do
prefeito de Candiba, Reginaldo
Martins Prado (PSD), por burlar
os protocolos nacional e
estadual e ser o primeiro a ser
vacinado no município, mesmo
sem integrar o grupo de
prioridades da primeira fase.
Os órgãos requerem, ainda, a
condenação do gestor por ato
de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios

da administração pública princípios da impessoalidade
e da moralidade.
Na decisão do Tribunal
Regional Federal da 1ª região
(TRF1), foi considerado que
"ao ser o primeiro munícipe
(cidadão do município) a
receber dose de vacina contra
a Covid-19, [o prefeito] possuía
pleno conhecimento de que
não integrava os grupos
prioritários de imunização
contra a covid-19 definidos
pelo Ministério da Saúde [...]
Há, portanto, indícios fortes de
ter o requerido (o prefeito),

intencionalmente, ignorado o
fato de a municipalidade ter
recebido poucas doses de
imunização, as quais atenderiam apenas 50 pessoas de
um total de 14 mil habitantes
do município de Candiba", diz
a decisão, complementando
ainda que "Tais condutas
encontram-se demonstradas
pelas provas apresentadas pela
parte autora (MPF e MP/BA),
o que descortina (revela) os
fortes indícios de improbidade
administrativa que atentam
contra os princípios da administração pública".
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GUANAMBI: ESCOLA MUNICIPAL VAI
CONTINUAR COM FILOSOFIA MILITAR
O prefeito Nilo Coelho
(DEM) assinou na manhã da
terça-feira (09), no gabinete
municipal, a renovação do
convênio de mútua cooperação entre a Polícia Militar da
Bahia (PM-BA) e a Prefeitura
de Guanambi, visando à
continuidade do Sistema de
Ensino dos Colégios da Polícia
Militar da Bahia (CPM), na
Escola Municipal Josefina
Teixeira, localizada no Bairro
Brasília. O prefeito estava
acompanhado do Secretário de
Planejamento, Inácio Paz de
Lira Júnior, e dos demais
secretários municipais. O
Documento foi assinado junto
ao Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPMBA), Tenente Coronel PM
Arthur Mascarenhas.
A filosofia militar foi implantada na administração do
ex-prefeito Jairo Magalhães e

conta com alto índice de
aprovação na comunidade
escolar. Segundo comunicado
pela Prefeitura, em nota, "a
gestão da Unidade de Ensino
seguirá nos mesmos moldes, de
forma harmônica entre o Diretor
Escolar e o Diretor Militar. A
metodologia de ensino segue
a mesma das demais escolas do
município. O Diretor Escolar fica
com as responsabilidades

administrativas e o processo
pedagógico da Unidade. A
implantação da disciplina militar,
que foi incorporada no processo educacional, os policiais
militares da reserva realizam as
atividades de adaptação à nova
metodologia disciplinar, instruem os alunos para as atividades básicas que seguem
sendo realizadas no estabelecimento escolar, etc."

BRUMADO: PERÍODO DE MATRÍCULAS
DAS ESCOLAS VAI DE 23 A 26/02
A Secretaria Municipal de
Educação de Brumado emitiu
comunicado, nesta sexta-feira
(12), informando que o sorteio
eletrônico das matriculas das
escolas municipais da zona
urbana será realizado no dia
27 deste mês. O período de
inscrições ocorrerá entre os
dias 23 e 26 de fevereiro.
Os pais ou responsáveis
poderão se dirigir a qualquer
escola pública municipal para
efetuar a inscrição do seu
filho, não sendo necessário ir
à própria escola na qual deseja
a vaga. Caso o aluno não seja
contemplado no sorteio eletrônico, os pais deverão procurar
a Secretaria de Educação, que

fará o encaminhamento para
a unidade de ensino em que
há vaga e que seja mais
próxima da residência do
aluno. As matrículas serão
efetivadas nas escolas no
período de 01 a 03 de março
e, nas creches, nos dias 04 e
05 março.
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Para a demanda de vagas
nas escolas da zona rural não
será necessária a realização de
sorteio. Todos os alunos das
comunidades rurais já têm
vaga garantida, cabendo aos
pais e/ou responsável dirigirem-se à escola para efetivar
a matrícula.

A CONSTRUÇÃO DA
VIDA SE FAZ ENTRE
PERDAS E GANHOS
Temos uma ideia comum de que a vida passa pela cruz.
A religião cristã nos diz que a ressurreição é precedida
pela cruz. A vida é sempre vitoriosa, mas não acontece sem
passar pelo sofrimento, pela morte. Essa ideia, por vezes, é
complementada com a compreensão de que Deus nos dá
cruzes. Ainda se ouve por aí esse refrão: "Deus não te dá
uma cruz maior do que você possa carregar". Essa ideia
aparentemente piedosa é perigosa, ou melhor, mentirosa.
Deus nunca deu cruzes para ninguém. Ele não dá cruzes.
O que Deus mais faz é nos ajudar a sustentar a vida. Está
conosco nos ajudando a carregar as cruzes para vencermos
o sofrimento. Ele sustenta a realidade e a vida com seu
amor. Nunca dá e nunca deu cruzes a ninguém.
A vida, porém, passa pela cruz, pela dor e sofrimento.
Não há quem não sofra, quem não experimente a força do
limite. Sofremos porque somos limitados e finitos. Somente
a plenitude pode nos livrar do sofrimento. E não há
plenitude enquanto estamos vivos nesse mundo. Pleno
significa completo, sem limite, sem finitude, sem carências,
sem desejos, feliz por ser o que é, sem necessidade de
nada além daquilo que tem, pleno na realidade em que
está. Só a plenitude será uma realidade sem dor.
Ocorre que o ser humano é finito, limitado, carente,
sempre desejando algo mais, quer a plenitude. Porque é
limitado, passar pela dor e sofrimento se torna uma
realidade inevitável. Podemos aprender a lidar com os
sofrimentos. Quem se rebela ou revolta com o sofrimento,
sofre mais. Para lidar bem com o sofrimento, a primeira
coisa é perceber que a vida é composta de luz e de cruz, de
alegrias e de dor, de perdas e ganhos. Não é correto pensar
que é possível viver sem sofrimentos. Não posso anestesiar
a dor com analgésicos o tempo todo. A dor existencial não
se acomoda com remédios. Preciso encarar a dor, carregála e carregar significa suportar o peso da dor. Não é possível
se livrar da dor da vida, segundo a nossa vontade. Pela
nossa vontade não gostaríamos de sofrer. Ninguém quer o
sofrimento. Contudo, quando ele acontece em nossa vida,
precisamos saber que é um peso que precisamos carregar,
suportar. Esse peso também pode ser compartilhado com
quem amamos e com Deus a quem podemos confiar. Porém,
fundamentalmente a dor é algo meu, intransferível, que
posso aprender a lidar de um jeito inteligente para que me
seja menos pesado e suportável. Quem não aprende a
lidar pode ser esmagado pelo peso do sofrimento e não
conseguindo carregar essa dor pode até querer desistir da
vida. Nessa hora a pessoa pode dizer que a cruz lhe é
pesada demais, insuportável.
Aprender a lidar, suportar, carregar a dor é passar da
cruz à luz. Viver a vida de forma consciente e de maneira
inteligente significa assumir esse processo o tempo todo.
Com mais ou menos intensidade todos passamos pela dor
e também experimentamos a alegria da superação. Essa é a
construção da vida que se faz na aprendizagem constante
entre as perdas e ganhos, dores e alegrias, cruz e luz.
Despertemos sempre mais para o amor!
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CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.
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PALMAS DE MONTE ALTO: EX-PREFEITO É SUSPEITO
DE RACHADINHA E FRAUDE EM 35 LICITAÇÕES
Investigado na Operação
Backstage, deflagrada na
manhã de quinta-feira (11), o
ex-prefeito de Palmas de Monte
Alto, Fernando Laranjeira, é
suspeito de crime de "rachadinha". A prática envolve o
repasse por um servidor
público ou prestador de
serviços da administração de
parte de sua remuneração a
políticos e assessores.
Na mesma gestão de Laranjeira, entre 2013 e 2016, a
operação apurou fraudes em
pelo menos 35 licitações.
Segundo Ministério Público
Federal (MPF) na Bahia, que faz
a ação junto com a Polícia
Federal (PF), há indício de que
uma construtora com sede em
Sítio do Mato, no Oeste
baiano, tenha faturado R$ 3,2
milhões em licitações com
indícios de fraude. A mesma
empresa também teria sido
favorecida em ao menos 14
licitações fraudadas em três

A prática envolve o repasse por um servidor público ou prestador de serviços da administração de
parte de sua remuneração a políticos e assessores. (Foto: Divulgação)

municípios da região, recebendo cerca de R$ 7 milhões.
A maior quantidade dos
recursos era originada do SUS
(Sistema Único de Saúde) e do
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica). Ainda
segundo o MPF, um dos
principais alvos da busca e
apreensão é um escritório de
contabilidade com sede em
Guanambi, na mesma região.
O local, segundo o MPF,
"serviu, entre os anos de 2012
a 2016, como verdadeiro QG
para agentes públicos e privados protagonistas de fraudes
em procedimentos licitatórios
e desvios de recursos públicos
de quase uma dezena de
municípios da região", a
exemplo de Botuporã, Palmas
de Monte Alto, Iuiú e Riacho
de Santana. A operação cumpre um mandado de prisão
preventiva e 12 de busca e
apreensão.

‘QUEREMOS O RETORNO DAS AULAS, MAS O MOMENTO
NÃO ESTÁ FÁCIL’, DIZ RUI EM REUNIÃO COM PREFEITOS
Nesta quinta-feira (11), o
governador Rui Costa (PT) se
reuniu novamente por videoconferência com membros da
União dos Municípios da
Bahia (UPB), prefeitos, técnicos
das secretarias estaduais da
Educação e da Saúde (Sesab)
e outras autoridades, para
discutir os critérios que darão
estrutura para que o retorno
às aulas presenciais na Bahia
possa acontecer. O governador
voltou defender que as taxas
de ocupação de leitos e de
mortalidade pela Covid-19
serão determinantes para a
escolha de um momento de
reinício das atividades escolares.
"É importante que nós
estamos tendo esse diálogo
para formar uma frente única
com os municípios. Queremos
o retorno das aulas, entendemos que é fundamental para
o desenvolvimento de nossos

jovens, mas o momento não
está fácil e infelizmente estamos constatando pelo número
de leitos ocupados, óbitos e de
crescente demandas nas UPAs
é que a doença não está
diminuindo, pelo contrário. É
um problema grave que requer
todo o nosso foco antes que
possamos pensar num retorno".
A reunião deu continuidade a duas outras que foram
realizadas nos dias 5 e 8 de
fevereiro, nas quais ficou
previsto que, em um primeiro
momento, o retorno irá ocorrer
seguindo um modelo híbrido,
em que as turmas serão
divididas em 50%, com aulas
em dias alternados. No dia em
que o estudante não estiver na
escola, ele terá material pedagógico digital e impresso para
utilizar em casa. Uma nova
reunião será marcada na
próxima semana com represen-

Uma nova reunião será marcada na próxima semana com representantes do MP-BA, da DPE-BA e do
TJ-BA. (Fotos: Fernando Vivas / GOV-BA)

tantes do Ministério Público
Estadual (MP-BA), da Defensoria

Pública do Estado (DPE-BA) e
do Tribunal de Justiça da Bahia

(TJ-BA) para apresentar os
dados que já foram discutidos.
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CODEVASF PAVIMENTARÁ ESTRADA QUE LIGA O PROJETO
CERAÍMA AO DISTRITO DE MORRINHOS, EM GUANAMBI
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) emitiu neste mês a
ordem de serviço para as obras
de pavimentação asfáltica de
um trecho de 2,3km da estrada que liga o Projeto Público
de Irrigação Ceraíma ao
distrito de Morrinhos, ambos
no município de Guanambi.
Com investimento de R$ 1,4
milhão do Orçamento Geral
da União, destinado à Codevasf por meio de emenda
parlamentar, o início dos
serviços de pavimentação em
CBUQ será imediato.
A pavimentação facilitará
o escoamento da produção
agrícola, além de valorizar as
propriedades rurais próximas
à estrada, e dará rapidez e
qualidade ao fluxo de veículos.
"É uma grande obra que
contribuirá em muito para o
desenvolvimento da agricultura
familiar e para a qualidade de
vida das pessoas da região e
do município de Guanambi,
de forma geral. Ao final de
todas as etapas, será executado
o asfaltamento de 15 quilômetros de asfalto interligando
o perímetro irrigado de Ceraíma ao distrito de Morrinhos",
disse o superintendente regio-

O investimento é de R$ 1,4 milhão oriundos do Orçamento Geral
da União, destinado à Codevasf por meio de emenda parlamentar.

nal da Codevasf em Bom Jesus
da Lapa, Harley Nascimento.
Após a solenidade, as
autoridades seguiram para a
barragem de Ceraíma onde a
Codevasf realizou um peixamento com 60 mil alevinos
produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros
e Aquicultura da Codevasf em
Xique-Xique, unidade de
produção e pesquisa vinculada
à 2ª Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus
da Lapa. A ação, que serve para
a recomposição da ictiofauna
do lago da barragem de
Ceraíma, auxilia na manutenção da atividade econômica
tradicional da pesca, que
garante o sustento de dezenas

de pais de família. Foram
soltos 40 mil alevinos de piaus
verdadeiros e 20 mil de
curimatãs. "Esse peixamento
com espécies nativas da bacia
do São Francisco, piaus e
curimatãs, propiciará o aumento de renda para os
pescadores do entorno da
barragem, bem como a diversificação da alimentação
daquelas famílias. É a Codevasf
cumprindo o seu papel, atuando e contribuindo para a
diminuição das desigualdades
regionais em toda a sua área
de atuação", disse Harley
Nascimento.
As autoridades também
visitaram as obras de reforma
da edificação anexa ao prédio

Após a solenidade, todos seguiram para a barragem de Ceraíma
onde a Codevasf realizou um peixamento com 60 mil alevinos.

do escritório da Codevasf em
Guanambi. De acordo Cléia
Rodrigues, técnica da Codevasf
e fiscal da obra, a reforma está
com 65% de execução física e
o investimento é de R$ 764
mil, com recursos oriundos do
Orçamento Geral da União,
destinados à Codevasf por
meio de emenda parlamentar.
Após a conclusão, a edificação
será cedida à Universidade
Federal da Bahia (UFBA) para
o funcionamento do Polo de
Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
associado à universidade.
Outra parada da comitiva foi
no local das obras de pavimentação asfáltica em CBUQ
para duplicação de um trecho

de 850 metros da rodovia BR030, no acesso ao município
de Guanambi. A obra está em
fase de conclusão e conta com
investimento de R$ 1,8 milhão.
"A Companhia é um dos
principais atores do desenvolvimento regional, pois tem
atuado ativamente em benefício de toda a população, tanto
por meio da realização de
obras estruturantes importantes e necessárias, quanto
pela realização de outras
atividades em prol do fortalecimento das atividades econômico-produtivas", afirmou
Harley Nascimento, ao destacar
a importância das ações da
Codevasf no município de
Guanambi.

CNM MOSTRA QUEDA DE 7% NOS REPASSES DO
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM 2020
Os repasses do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) tiveram queda de 7%. É
isso que aponta uma pesquisa
da Confederação Nacional de
Municípios (CNM), que utilizou
dados da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), entre 2019 e
2020, e calculou os números
com a correção da inflação.
O levantamento ressalta
que o Fundo é considerado a
principal fonte de receita da
gestão local, e também projeta
dificuldades para este ano. O
total de repasses de 2020 foi
somado em R$ 106,1 bilhões,
com os recursos adicionais de

1% do FPM de julho e dezembro, enquanto em 2019 o valor
foi de R$ 110,8 bilhões,
também contabilizados os
repasses extras.
A CNM informou que "a
crise mundial paralisou as
atividades econômicas e impactou a produção industrial, o
comércio, o emprego e a renda.
As consequências foram responsáveis pela instabilidade
econômica e redução na
arrecadação de tributos federais transferidos aos Entes
federados". A confederação
levantou que a tendência
negativa de verbas foi maior

em maio de 2020, quando
houve queda de 23% nas
transferências dos recursos do
governo federal.
Para 2021, os repasses do
FPM projetados a partir do
Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA) são de R$ 90
bilhões, se descontada a
retenção do Fundeb. Em
números brutos, incluindo o
Fundeb, o montante é de R$
113 bilhões. A CNM destaca
que "não há garantia de
transferência desses valores,
pois os repasses previstos
dependem do comportamento
real da arrecadação futura".

A CNM utilizou dados da Secretaria do Tesouro Nacional entre
2019 e 2020 e calculou os números com a correção da inflação.
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RIACHO DE SANTANA: GOVERNADOR RUI COSTA
ENTREGA MAIS DE R$ 10 MILHÕES EM OBRAS

Com o investimento de R$
9,8 milhões na ampliação do
Sistema de Abastecimento De
Água (SSA) de Riacho de
Santana, o Governo do Estado
garantiu 100% de cobertura na
sede da cidade, beneficiando
a cerca de 15 mil pessoas.
Executada pela Secretaria de
Infraestrutura e Saneamento
Hídrico do Estado (Sihs), via
Empresa Baiana de Águas e
Saneamento (Embasa), a ampliação do sistema de abastecimento incluiu a instalação de
22km de rede e mais de 700

novas ligações domiciliares.
Na manhã desta sextafeira (05), o governador Rui
Costa (PT) foi ao município
para inaugurar a obra e
também a nova quadra coberta
do Colégio Estadual Sinésio
Costa. "Hoje estamos entregando aqui em Riacho de
Santana obras com um investimento de quase R$ 10 milhões
em adutoras, redes de distribuição, nova estação e novo
reservatório de água tratada.
Além disso, anunciamos mais
um investimento significativo

Executada pela Sihs, via Embasa, a ampliação do sistema incluiu a instalação de 22km de rede e mais
de 700 novas ligações domiciliares. (Fotos: Mateus Pereira / GOV-BA)

na área de abastecimento para
a cidade e outros municípios
da região", destacou Rui Costa,
que também assinou uma
ordem de serviço que autoriza
a Sihs a iniciar as obras de 23

sistemas de abastecimento,
beneficiando 66 localidades
de Riacho de Santana e outros
10 municípios das adjacências. Quando concluídos, os
sistemas somarão um investi-

mento superior a R$ 23
milhões.
A Embasa construiu novas
estruturas no SAA de Riacho
de Santana, a exemplo da
câmara de águas, estação
elevatória, estação de tratamento de água, captação,
estação de tratamento de
efluentes e de um novo
reservatório de 500 mil litros.
A reforma e cobertura da
quadra poliesportiva do Colégio Estadual Sinésio Costa
contou com um montante
superior a R$ 511 mil. O serviço
envolveu a colocação de
estrutura metálica da cobertura;
telha metálica; telha translúcida; alvenaria em bloco
cerâmico; fundação em concreto armado; além da pintura
da estrutura metálica.
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GOVERNADOR E PREFEITOS
DISCUTEM CRIAÇÃO DE PROTOCOLO
DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS
O governador da Bahia,
Rui Costa (PT), se reuniu na
sexta-feira (05) com prefeitos
de Salvador e do interior do
estado, para discutir a criação
do protocolo de volta às aulas
presenciais, que estão suspensas desde março, e de vacinação de profissionais de saúde
acima de 55 anos, que fazem
parte do grupo de maior
vulnerabilidade. A reunião,
que também contou com os
secretários estaduais e municipais, da saúde e educação,
além de membros da União
dos Municípios da Bahia (UPB),
aconteceu na governadoria.
Também nessa sexta-feira (05),
o governo do estado informou
que decidiu prorrogar até o dia
14 de fevereiro o decreto que
suspende shows e aulas
presenciais nas unidades de
ensino das redes pública e
privada em toda a Bahia.
De acordo com Rui Costa,
para o retorno das atividades
escolares é preciso levar em
conta as taxas de ocupação de
leitos e de mortalidade pela
Covid-19. Para isso, o governo,

junto às prefeituras, pretende
criar um protocolo único para
a volta às aulas. Ainda na
reunião, Rui falou que quando
as aulas forem retomadas, as
turmas serão divididas em
50%. De início, o retorno
contará com modelo híbrido
de ensino (presencial e online)
e aulas em dias alternados. Já
nos dias em que os estudantes
não estiverem na escola, eles
poderão contar com material
pedagógico digital e impresso
para utilizar em casa. O
governador pretende se reunir
com representantes do Ministério Público (MP-BA), da

Defensoria Pública (DPE-BA) e
do Tribunal de Justiça (TJ-BA)
para apresentar os protocolos,
juntamente com a UPB.
No encontro desta sexta,
estavam os secretários estaduais da saúde, Fábio VilasBoas, e da Educação, Jerônimo
Rodrigues, e o presidente da
UPB, Eures Ribeiro, além do
prefeito de Salvador, Bruno
Reis (DEM), acompanhado dos
secretários municipais de
Saúde e de Educação, Léo
Prates e Marcelo Oliveira,
respectivamente. Já os prefeitos
do interior participaram virtualmente.
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PARAMIRIM: IDOSOS DE 90
ANOS COMEÇARAM A SER
VACINADOS CONTRA A COVID

Na sexta-feira (05), a Prefeitura de Paramirim, através da
Secretaria Municipal de Saúde, realizou a vacinação contra
Covid-19 em idosos de 90 anos ou mais que vivem na
zona rural. A ação efetuada pelas equipes de Saúde da Família
ocorreu em todas as regiões do município. Ao todo, na
sexta, 77 pessoas foram vacinadas.
Segundo a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), o
município de Paramirim recebeu 810 doses da vacina
CoronaVac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o
Instituto Butantan no Brasil, e da vacina de Oxford/Astrazeneca. Dessas, 670 doses já foram aplicadas, correspondendo
a 82,7% do total.
Segundo a Prefeitura de Paramirim, "para viabilizar a
logística desta etapa do Plano Municipal de Imunização, todas
as equipes se deslocaram simultaneamente para a vacinação
na área rural, onde foram imunizados idosos sendo publico
alvo desta campanha e que são os mais vulneráveis às
síndromes respiratórias. As equipes se deslocaram a diversas
áreas rurais da cidade onde tem imunizado idosos em suas
próprias residências."

CAETITÉ: SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE
ENDEMIAS TRAÇAM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Na quinta-feira (04), os
agentes da Vigilância Epidemiológica (Viep) de Caetité
estiveram reunidos com a
Secretaria Municipal de Saúde
para alinhar o planejamento
estratégico que será adotado
nesta nova gestão. A pasta
manifestou estar aberta às
solicitações dos agentes,
"empenhando-se nas melhorias aos colaboradores da Viep
tanto nas condições de trabalho como nas singularidades
de cada profissional", informou, em nota. Ainda durante
o encontro, os agentes manifestaram-se abertos às mudanças propostas pela nova

A pasta informou estar aberta a solicitações, "empenhando-se nas melhorias aos colaboradores da Viep tanto nas condições de trabalho
como nas singularidades de cada profissional."

gestão e solicitaram melhorias
para o setor, como farda-

mentos, equipamentos de
proteção individual (EPIs) e

outras ferramentas, ponto esse
que foi atendido pela pasta,

que já está providenciando
novos fardamento e EPIs.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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PIATÃ: GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGA OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Na ocasião, foi inaugurada a requalificação da BA-148, no trecho
de Entroncamento BR-242, que liga Seabra, Boninal, Piatã e Abaíra.

Na quinta-feira (04), na
região da Chapada Diamantina, o governador Rui Costa
(PT) esteve em Piatã para
entregar obras de infraestrutura e equipamentos agrícolas.
Na ocasião, foi inaugurada a
requalificação da BA-148, no
trecho de Entroncamento BR242, que liga Seabra, Boninal,
Piatã e Abaíra. A obra, realiza-

da em 196km, recebeu um investimento total de mais de R$
73 milhões. Entre o município
de Piatã e o Entroncamento da
BR-242 são mais de 90km de
estrada totalmente requalificada. A pavimentação da rodovia
beneficia mais de 223 mil
habitantes da região.
O secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Caval-

canti, anunciou que irá "fazer
algumas interligações para
atrações turísticas que precisam
de acesso. O governador
também recebeu um pleito e
vamos estudar para fazer uma
parte ligando Boninal e Mucugê, encurtando a distância
entre essas duas regiões da

Chapada Diamantina".
O governador ainda entregou cinco tratores agrícolas
com implementos, sendo 3
deles para a Prefeitura de Piatã
e outros 2 para associações
comunitárias de pequenos
produtores rurais. A ação
representa um investimento de

mais de R$ 438 mil, por meio
da Secretaria da Agricultura do
Estado (Seagri). A agenda em
Piatã também contemplou uma
visita ao Colégio Estadual
Coronel Horácio de Matos e
às obras do Colégio Municipal
Professora Franciane Lima
Almeida.

ZÉ COCÁ SERÁ CANDIDATO ÚNICO À PRESIDÊNCIA DA UPB
O prefeito de Jequié, Zé
Cocá (PP), será candidato
único a presidente da União
dos Municípios da Bahia (UPB).
Durante reunião em Salvador,
na noite de terça-feira (09)
com a participação do governador Rui Costa (PT), o prefeito
de Serrinha, Adriano Lima (PP),
que também era candidato,
decidiu pela unidade das
duas propostas políticas e
apoiará Zé Cocá. A eleição
ocorrerá no dia 2 de março,
na sede da UPB, localizada no
Centro Administrativo da
Bahia (CAB), em Salvador.
"Viemos ter esse diálogo
com o Governador Rui Costa,
que é sempre um grande

apoiador das causas municipais, para garantir a unidade
da UPB. Mostramos a importância desta nossa união
para as ações da entidade e o
prefeito Adriano Lima, assim
como Marcelo Mendonça e os
todos os demais concordaram
e estão somando forças para,
juntos, fazermos da UPB uma
força motriz em prol dos municípios e da municipalidade",
disse Zé Cocá.
A eleição ocorrerá no dia
2 de março, na sede da
UPB, localizada no Centro
Administrativo da Bahia
(CAB), em Salvador. (Foto:
Reprodução / Internet)

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CONDEÚBA: VOLTAS ÀS AULAS SERÁ NO DIA 1º DE MARÇO

O Secretário Municipal de Educação, Weder Spinola, esclareceu
que a volta às aulas presenciais depende também da liberação por
parte do Governo do Estado.

O Conselho Municipal de
Educação (CME) de Condeúba decidiu pelo retorno das
aulas, em reunião realizada na
sede da Câmara Municipal de
Vereadores, na manhã do
dessa terça-feira (09). A mesa
foi composta pelo presidente
do CME, Professor Agnério
Evangelista, que dirigiu o

encontro; do prefeito Silvan
Baleeiro; do vice-presidente do
CME, Juari Francisco; da
conselheira do CME Valdiceia;
e do Secretário Municipal de
Educação Weder Spinola, que
foi o responsável por explicar
o Plano de Retorno às Aulas.
O plano foi aprovado pelos
conselheiros por 7 votos a

favor, 2 votos contrário e 1
abstenção. O documento
segue agora para elaboração
de Parecer pelo Conselho
Municipal de Educação. As
informações são da Folha de
Condeúba.
As aulas estão previstas
para iniciarem no próximo dia
1º de março e seguem até o

fim de junho, fechando as 800
horas do ano letivo de 2020,
e de julho a dezembro para
as 800 horas de 2021. Junto
ao Plano, há o Projeto Recupera para complemento da
carga horária. Na reunião
também foi apresentado o
Protocolo Sanitário de retorno
às atividades escolares presen-

ciais no contexto de pandemia
da Covid-19.
Em resposta à Folha de
Condeúba, o Secretário Municipal de Educação, Weder
Spinola, disse que "Para iniciar
as aulas presenciais no próximo dia 1º de março, como foi
aprovado pelo Conselho
Municipal de Educação, será
necessário antes, a publicação
do Edital do Governo do
Estado autorizando o retorno
das aulas presenciais, pois,
nesse tempo de pandemia, os
municípios vem sempre seguindo os rumos do Governo
Estadual. No momento, as
aulas presenciais no Estado da
Bahia estão proibidas até o dia
14/02/2021. Caso o retorno
das aulas presenciais ainda
não esteja aprovado no dia
01/03/2021 as aulas serão
retomadas de forma remota."

2ª DOSE DA CORONAVAC COMEÇA A SER APLICADA
NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (15) NA BAHIA
A Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab) anunciou, nessa
quarta-feira (10), que a 2ª
dose da vacina Coronavac
começará a ser aplicada na
próxima segunda-feira, dia 15.
Os imunizantes contra a
Covid-19 já estão na Central
Estadual de Armazenamento
e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) da Sesab, em
Simões Filho, e também nos
Núcleos Regionais de Saúde,
de onde começaram a ser
distribuídos para os municípios a partir nesta sextafeira (12).
O esquema da 2ª dose

começará pelos profissionais
da saúde da linha de frente
contra o Coronavírus (SARSCOV-2), idosos acima de 60
anos que vivem em instituições
de longa permanência e
indígenas aldeados. De acordo com a coordenadora de
imunização do Estado, Vânia
Rebouças, no momento da
aplicação da 1ª dose, já foi
feito o aprazamento para a 2ª.
A Coordenadora recomenda
que as pessoas busquem os
mesmos locais onde tomaram
a 1ª dose, com a carteira de
vacinação com o registro da
1ª dose e um documento de

identificação oficial em mãos.
O secretário da Saúde do
Estado, Fábio Vilas-Boas, avalia
como positiva a vacinação no
estado. "As dificuldades que
tivemos no começo já foram
superadas. Estamos tendo a
colaboração de todos os
prefeitos", afirma. Ele ainda
destaca que a Bahia está
fazendo um esforço para
vacinar mais pessoas, mas
que infelizmente tem a limitação do quantitativo de
vacinas. "Optamos por iniciar
pelos idosos com mais idade
e de forma gradual aumentar
o público", pontua.

A 2ª dose começará pelos profissionais da saúde da linha de frente,
idosos com 60 anos que vivem em instituições de longa permanência
e indígenas aldeados. (Foto: Arthur Stabile / UOL)
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PREFEITO É MULTADO POR IRREGULARIDADES EM
LICITAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR EM LAGOA REAL
ASCO
M TTCM
CM
-B
A
ASCOM
CM-B
-BA
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia (TCM-BA), na sessão
realizada por meio eletrônico
nesta quinta-feira (04), imputaram multa de R$ 4 mil ao
prefeito de Lagoa Real, Pedro
Cardoso Castro, em razão de
irregularidades em processo
licitatório realizado no exercício de 2018. A licitação
tinha por objeto a contratação de veículos para
serviços de transporte escolar, transporte alternativo e
máquinas pesadas, ao custo
de R$1.330.000,00.
Para o conselheiro Paolo
Marconi, relator do processo,
o prefeito demonstrou de
forma precária o interesse
público na contratação, não

justificando os quantitativos
dos serviços e os valores
licitados. Ressaltou, ainda, que
o gestor não conseguiu comprovar a realização das vistorias
e inspeções semestrais exigidas pela legislação de trânsito,
nem foi possível como verificar
se os condutores dos veículos
locados satisfizeram os requisitos legais, tendo em vista a
ausência de fiscalização da
execução do contrato por parte
da administração pública. E,
por fim, considerou irregular
a intermediação de contratos,
vez que não há autorização no
edital ou nos contratos para
subcontratação do serviço
licitado. O prefeito, apesar da
defesa apresentada, conseguiu
descaracterizar apenas parte
das irregularidades. Cabe
recurso da decisão.

A licitação tinha por objeto a contratação de veículos para serviços de transporte escolar, transporte
alternativo e máquinas pesadas, ao custo de R$1.330.000,00.

PARAMIRIM: PM ENCONTRA DOIS CAETITÉ: RETORNO
CADÁVERES EM RESIDÊNCIA DAS AULAS SERÁ DE
FORMA REMOTA

Nessa quarta-feira (10),
policiais militares da 46ª CIPM
encontraram 2 cadáveres dentro de uma residência, na cidade Paramirim. Segundo a PM,
por volta das 8h30 da manhã,
os policiais foram informados
sobre disparos de arma de
fogo na Rua Raul São Leão, nº
535. No local, a guarnição
encontrou os corpos do homem e de sua ex-companheira.
A suspeita é de que o homem
cometeu feminicído ao matar
sua ex-companheira e, em
seguida, cometeu suicídio. Os
PMs permaneceram na residência para preservar a cena
do crime até a chegada dos
agentes do Departamento de
Polícia Técnica (DPT).

Na quinta-feira (04), o prefeito de Caetité, Valtécio Aguiar
(PDT), a Secretária Municipal de Educação (SME), Maria José
Gonçalves, a equipe gestora da SME e os diretores das escolas
da rede municipal de ensino estiveram reunidos para tratar
das estratégias para a realização das aulas online, neste
contexto de pandemia de Covid-19, para este ano de 2021.
Segundo a Secretária Maria José Gonçalves, as aulas remotas
irão contemplar 100% dos alunos da rede municipal de
ensino e que, para isso, já está sendo providenciado todo o
material.
Em relação à Jornada Pedagógica 2021, a SME informou
que a previsão é que ela ocorra entre os dias 22 a 26 de
fevereiro. Nos dias 22 e 23, a Jornada ocorrerá de forma
virtual. Nos demais, a Jornada ocorrerá nas escolas, de forma
individualizada e respeitando os protocolos sanitários
relativos à prevenção da Covid-19.
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ADOLFO MENEZES É O NOVO PRESIDENTE DA AL-BA
O deputado Adolfo Menezes (PP) foi proclamado,
nessa segunda-feira (1º), o
novo presidente da Assembleia
Legislativa da Bahia (AL-BA)
para o biênio 2021-2022. O
parlamentar obteve 60 votos,
a maior votação de todos os
integrantes da nova Mesa
Diretora. Os 11 partidos
presentes no plenário ocuparam os 14 cargos da Mesa
Diretora recém-eleita, incluídos
os 5 suplentes. Devido à
pandemia de Covid-19, precauções sanitárias limitaram o
acesso ao local das votações.
Todos os que estiveram presentes tiveram a temperatura
medida antes de ingressar na
Assembleia, álcool 70% foi
disponibilizado e o acesso à
sala do cafezinho e ao Saguão
Nestor Duarte vedado.
Ao todo, foram realizadas
três votações secretas, pois
Hilton Coelho (Psol) se lançou
candidato à presidência e o

deputado Marcelinho Veiga
(PSB) disputou com a correligionária Fabíola Mansur, e
venceu, a votação para a 2ª
vice-presidência. Por acordo, os
demais cargos foram votados
de uma só vez através de
chapa confeccionada na Secretaria Geral da Mesa. O processo de votação começou às
14h48, após o presidente da
sessão, Nelson Leal, explicar a
sistemática dos trabalhos e
cada parlamentar apresentar o
nome para a votação. Para a
escrutinação, foram convocados os deputados Samuel
Jr. (PDT), Vitor Bonfim (PL) e
Sandro Régis (DEM).
O agora ex-presidente da
casa, deputado Nelson Leal (PP),
antes de anunciar o resultado
se despediu celebrando a
tolerância, o respeito, a democracia que reinou pela AL-BA
em seu mandato e agradeceu
o apoio recebido nos 731 dias
de sua presidência.

Em seu discurso, Adolfo Menezes discursou em defesa da ciência como mecanismo para o combate
à pandemia e lamentou a morte de tantos brasileiros. (Foto: Divulgação / AL-BA)

NELSON LEAL PRESTA DIVERSOS AGRADECIMENTOS PELA
SUA PASSAGEM COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
O deputado estadual Nelson Leal (PP), que deixou a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) nessa
segunda-feira, dia 1º, após 2
anos no comando, utilizou suas
redes sociais para prestar
agradecimentos aos seus colegas parlamentares, os servidores
da Casa, à família, ao governador Rui Costa (PT) e, também,
a oposição pela sua passagem
a frente da AL-BA e à eleição
da nova mesa diretora.
Nelson Leal também aproveitou a publicação para
parabenizar o deputado Adolfo Menezes (PSD), que foi eleito presidente da AL-BA, declarando que "Ser sucedido é
sinal de que a democracia foi
mais uma vez revigorada.
Tenho orgulho, caro deputado
presidente Adolfo Menezes,
de passar o comando desta
casa a você, que sei que vai
semear e adubar a nossa
democracia, livrando-o de
qualquer ameaça totalitária ou
de arbítrio", disse Nelson Leal,
estendendo também os parabéns à oposição. "E mais uma
vez, dizer do meu contentamento em ver situação e

oposição deixando suas naturais divergências políticas e
ideológicas de lado para se
constituírem num único bloco:
o da unanimidade em defesa
da vida. Meus caros colegas
deputados e deputadas, tenham
a certeza de que estamos
fazendo história", ressaltou.
Confira abaixo a publicação do ex-presidente da ALBA, deputado estadual Nelson
Leal (PP), no Instagram: 'Muito
obrigado, do fundo do coração, aos meus 62 pares pela
colaboração, empenho e solidariedade nesses 731 dias em
que estive presidente da nossa
Assembleia Legislativa da Bahia.
Agradeço aos servidores
da ALBA e à nossa equipe do
gabinete da presidência pela
atenção, seriedade e competência. Sozinho, sem o apoio
da nossa equipe (Cerimonial,
Comunicação, Assistência
Militar, dos motoristas, do
pessoal da copa, das secretárias, das Comissões, do
Plenário, dos superintendentes
e dos assessores diretos) não
faríamos nada e não iríamos
para lugar algum.
Obrigado aos meus pais,

Lia e Emerson; à minha esposa
Danda e às minhas três filhas,
minhas queridas três Marias.
Obrigado aos meus irmãos,
André e Ana Paula. Devo muito
a todos vocês pela paciência
de suportar dois anos de
dedicação exclusiva à ALBA.
Ser sucedido é sinal de que
a democracia foi mais uma vez
revigorada. Tenho orgulho,
caro deputado presidente
Adolfo Menezes, de passar o
comando desta casa a você,
que sei que vai semear e
adubar a nossa democracia,
livrando-o de qualquer ameaça
totalitária ou de arbítrio.
E mais uma vez, dizer do
meu contentamento em ver
situação e oposição deixando
suas naturais divergências
políticas e ideológicas de lado
para se constituírem num
único bloco: o da unanimidade em defesa da vida.
Meus caros colegas deputados
e deputadas, tenham a certeza
de que estamos fazendo
história.
Agradeço ao governador
Rui Costa pela honrosa parceria e pela sua disposição
constante ao diálogo, sempre

em busca do bem comum. Sem
dúvida, é o governador mais
humanista de todos os tempos.
O menino da Liberdade que
chegou ao poder, mas nunca
se esqueceu de suas origens.
Meu agradecimento ao vicegovernador e meu querido
amigo João Leão. Tenho o
prazer de ser seu liderado e
de muito aprender com a sua
simpatia, a sua tenacidade e a

sua criatividade, meu caro
"Bonitão".
Meu apreço e toda estima
ao chefe do Poder Judiciário,
desembargador Lourival Trindade, e à chefe do Ministério
Público da Bahia, promotora
Norma Cavalcanti.
Para finalizar, de coração,
gratíssimo a todos vocês. Muito
obrigado, ALBA. No coração,
minha Casa para sempre'.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de
combustível tipo gasolina e óleo diesel S10 para abastecimento dos veículos integrantes da frota da Câmara Municipal de
Brumado, cujas quantidades e especificações encontram-se descritas no termo de referência anexado ao instrumento convocatório.
O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo,
n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 25
de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara
Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 12 de fevereiro de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA
- Portaria nº 016/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO/CARTA CONVITE Nº 001/2021 - O Presidente da CPL do Municipal de Caculé – Bahia
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações,
torna público, que, a licitação na modalidade CARTA CONVITE sob nº 001/2021, objetivando a Contratação de empresa para
a prestação de serviços de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional e consultoria de 32 horas mensais para
implantação deste Planejamento na sede do Município de Caculé para atender as necessidades da Secretaria de administração
e Finanças deste Município, que aconteceria no dia 03/02/2021 as 09h30min, encontra-se SUSPENSO para dia 05/02/2021 às
09h30min, por motivos administrativos, a nova sessão acontecerá no mesmo local indicado no instrumento convocatório.
Caculé/BA, 03 de fevereiro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 001/2021-SRP - ID Nº 856754 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/
2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna
público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 001/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de
medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de
referência), que será realizado no dia 03 de março de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma
www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro –
Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 12 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2021-SRP - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
001/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de gás liquefeito, em atendimento as necessidades das
diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 02 de março de 2021, às
10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé
- Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro
– Caculé/Ba – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 12 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 002/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
002/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de material de construção e elétrico, em atendimento as
necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 02 de março
de 2021, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº
26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 12 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
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com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento
de Aquisição de Urnas Funerárias e Prestação de Serviços Funerários para atender as necessidades de pessoas carentes do
Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br,
no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de
15/02/2021 à partir das 17:45h até 01/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 01/03/2021, às 08:30h.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/
02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 004/2021 do tipo menor preço por Lote,
com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento
de Aquisição de Oxigênio Medicinal, Regulador Medicinal e Umidificador para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de
acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontrase o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https:/
/transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 15/02/2021 à partir
das 17:45h até 02/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 02/03/2021, às 08:30h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 - Objeto: Credenciamento de farmácias para
fornecimento de medicamentos no intuito de atender todo o município. Data: 24/02/2021. Horário: 09 h. Edital e anexos disponíveis
na sede da prefeitura no horário de 08 às 12 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151.
Jacaraci, 10 de fevereiro de 2021. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL.
LEILÃO Nº 01-2021 - A Prefeitura Municipal de Jacaraci torna público a quem possa interessar que, em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o Leilão nº 001/2021, que tem por objeto a alienação de 12
(doze) veículos automotores, 01 (uma) máquina Retroescavadeira e 01 Compressor de Ar Portátil, considerados inservíveis de
recuperação antieconômica para o uso do Município. A sessão se dará dia 08 de Março de 2021, às 10:00 horas, na sede da
Prefeitura Municipal localizada a Rua Anísio Teixeira, Nº 02 – 1º pavimento – Bairro Centro, na cidade de Jacaraci-Bahia.
Tel:(77)3466-2151. O edital e seus anexos estão à disposição no site http://www.jacaraci.ba.gov.br/. Jacaraci-Bahia 12 de
Fevereiro de 2021. Wagner Matheus Silva Domingues - Leiloeiro Oficial Do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO - ID 855038 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO 001/2021 - Processo de Administrativo
n.º 005/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% E TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICOS
DE CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO
I. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 15 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas,
na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas
de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao
meio dia. Mortugaba-Ba. 01 de fevereiro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL

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.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - Tomada de Preços nº 001/2021. Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de engenharia na Reforma e Ampliação das Secretarias de Saúde e de
Educação do Município. Data de abertura: 01/03/2021, às 08:30h. Local: Sede da Prefeitura Municipal. Informações e Edital no
Fone: (77)3417-2252 e e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial: https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/
02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 001/2021 do tipo menor preço por Global,
com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento
de Aquisição de Materiais de Limpeza, Higienização e Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br,
no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de
15/02/2021 à partir das 17:45h até 25/02/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 25/02/2021, às 08:30h.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/
02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 002/2021 do tipo menor preço por Lote,
com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento
de Aquisição de Água Mineral e Gêneros Alimentícios diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de
acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontrase o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https:/
/transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 15/02/2021 à partir
das 17:45h até 26/02/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 26/02/2021, às 08:30h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/
02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 003/2021 do tipo menor preço por Lote,
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CACULÉ: COMISSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE É ELEITA

O encontro também abordou a importância do trabalho coletivo
no enfrentamento das questões ambientais. (Foto: Divulgação)

JOSIV
AN VIEIRA
JOSIVAN
Foi realizada na manhã
desta quarta-feira (10), em
Caculé, a reunião de escolha
do Conselho Municipal de

Defesa do Meio Ambiente
(CODEMAC), que visa ampliar
o debate sobre agricultura e
meio ambiente entre os setores
públicos e privados.
A reunião foi convocada

pelo Secretário Municipal de
Desenvolvimento da Agricultura e do Meio Ambiente,
Joaquim Santos, para discutir
pautas plurais, que visem o
contato mais próximo e humanizado do setor público com

produtores rurais e demais
moradores do município. O
encontro ocorreu no auditório
do Cine Teatro Engenheiro
Dórea, às 9h, e contou com a
participação das Cooperativas
Catando a Vida, Cootraf,

CRESOL, da Associação de
moradores do Apostema,
Furados e Água Branca, do
Sindicato dos Agricultores e de
representantes das Secretárias
Municipais de Saúde e de
Educação.

PREFEITURA DE IBIASSUCÊ PREVÊ CONCLUSÃO
DO ANO LETIVO DE 2020 EM JUNHO DESTE ANO
As escolas municipais de
Ibiassucê retomaram as aulas
remotas no dia 1º deste mês.
O município, que já vinha
trabalhando remotamente
desde a suspensão das aulas
em março de 2020 devido à
pandemia de Covid-19, retomou as aulas com o Calendário Acadêmico Letivo 2020/2021, que foi apresentado
no Encontro Pedagógico que
antecedeu o início das aulas.
Conforme esse calendário, o
ano letivo 2020 terminará no
mês de junho de 2021 caso
não haja possibilidade de
retorno presencial e a carga
horária letiva mínima de 800
horas for cumprida somente de
forma remota. De acordo com
a Prefeitura de Ibiassucê, "por
ainda estar cumprindo a carga
horária do ano passado, não
será necessária a matrícula e
novos alunos não serão
admitidos, somente quando for
iniciado o ano letivo de 2021",
informou, em nota.

As aulas foram suspensas em março de 2020 e foram retomadas no início de fevereiro deste mês de
forma remota. (Foto: Divulgação)

Em Ibiassucê, os professores da rede municipal vêm
trabalhando com a tecnologia
digital encaminhando atividades para os alunos através dos

aplicativos de WhatsApp,
Youtube, Facebook e Instagram.
A Secretaria Municipal de
Educação adotou o Sistema
Educacional Bravo, uma plata-

forma digital que irá auxiliar
melhor alunos e professores
no envio das atividades, nos
estudos em casa e no acesso
aos conteúdos educacionais.

Em relação aos alunos que
não possuem acesso à internet,
a Prefeitura informou que "as
escolas realizam a entrega das
atividades, quinzenalmente, em
cada residência, e orienta os
pais e os alunos sobre a
devolutiva e as possíveis
dúvidas."
Há também no município
de Ibiassucê o Projeto Busca
Ativa Escolar que tem o
objetivo de resgatar as crianças,
adolescentes e jovens que
estão fora da escola. Os
coordenadores, gestores e
professores acompanham a
frequência e quando os alunos não estão participando das
atividades, a Coordenadora do
Projeto Busca Ativa Escolar é
acionada para realizar visitas
domiciliares, dialogar com as
famílias e tentar estratégias
para resgatar estes alunos. O
projeto tem obtido resultados
positivos e muitos alunos
foram re-matriculados através
desse acompanhamento.
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