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PIB DO AGRONEGÓCIO BAIANO CRESCEU
8,5% NO 2º TRIMESTRE DE 2021

O PIB do agronegócio
baiano, calculado e divulgado
pela Superintendência de
Estudos Econômicos e Sociais
da Bahia (SEI) nessa terça-feira
(14), registrou crescimento de
8,5% no 2º trimestre de 2021
na comparação com o 2º
trimestre de 2020. O índice
do PIB (produto interno bruto)
do agronegócio foi superior
ao crescimento observado para
o conjunto da economia
baiana que, no mesmo perío-
do, apontou avanço de 6,7%.

"O agronegócio é compos-
to pelo setor de insumos para
produção agrícola e pecuária,
pela produção agropecuária, in-
dústria de produtos agro e tam-
bém transportes e comercializa-
ção dos produtos", explica o di-
retor de Estatísticas da SEI, Ar-
mando de Castro. Ele acrescenta
que, em valores monetários, o
agronegócio baiano totalizou R$
33,8 bilhões, correspondendo
a 35% de toda a economia
baiana no 2º trimestre.

Nesse período, todos os

O resultado foi divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) nessa
terça-feira (14). (Foto: Seagri)

subsegmentos do agronegócio
registraram expansão com
destaque para a agroindústria
e a própria produção agrícola.
Entre as culturas que mais

contribuíram para o bom
desempenho do agronegócio
baiano, destacam-se: a produ-
ção física de soja com cresci-
mento de 12,6%; banana com

crescimento de 3,4%; uva
(15,3%) e batata (93,5%). Por
outro lado, as culturas de
milho, feijão, algodão, mandio-
ca e tomate têm registrado

queda na produção física.
A elevação da participação

do agronegócio no PIB da
Bahia no 2ª trimestre é resulta-
do de dois fatores. O primeiro
é relacionado à questão
sazonal visto que a maior
parte da produção agrícola da
Bahia é centralizada no 2ª
trimestre, a exemplo da colheita
de soja. O segundo fator está
associado aos movimentos de
preços que tem acompanhado
praticamente todos os pro-
dutos agrícolas. A contínua
elevação nas cotações inter-
nacionais dos produtos agrí-
colas tem beneficiado o setor
no sentido de elevar a sua
participação na economia
baiana, na medida em que
maiores preços dos produtos
implicam em crescimento
nominal do Valor Adicionado
(VA). Esses dois fatores,
juntamente com o crescimento
na produção física, têm sido
determinantes para o cresci-
mento de participação do agro-
negócio na economia baiana.

CONDEÚBA: KITS DE MERENDA ESCOLAR FORAM
ENTREGUES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL

A Prefeitura de Condeúba
realizou a 2ª etapa de entrega
dos Kits de Merenda Escolar.
Na segunda (13) a entrega foi
realizada na sede da cidade
no Colégio Municipal Alcides
Cordeiros, na Creche Vovó
Clemência Sofia e nas Escolas
Municipais Dário de Oliveira
Lima, Eleutério Tavares e
Tanquilino Leovigildo Torres.

Na quarta-feira, dia 15/09,
a entrega dos kits ocorreu na
zona rural nos seguintes locais:
No Distrito Alegre, a entrega
ocorreu nas Escolas Municipais
Antônio Terêncio e Deraldo

Rodrigues; No Distrito Feirinha,
a entrega ocorreu na Escola
Municipal Adelmário Pinheiro;
No Distrito de Mandassaia, a
entrega ocorreu na Escola
Municipal Aristides Carvalho;
Na Fazenda Riacho Seco, a
entrega ocorreu na Escola
Municipal Jovino Coutinho; e
nas Escolas de Campo.

O responsável pelo aluno
teve que apresentar RG e CPF,
além da documentação do
estudante. Já o aluno que
util iza transporte escolar
recebeu o kit de Merenda
Escolar em sua residência.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.301 - 1º A 15 DE SETEMBRO DE 2021Página 02

O Jornal Tribuna do Sertão é uma  publicação da Base
Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ 08.709.120/
0001-74. Impressão:  Líder Gráfica e Editora Ltda -
CNPJ 10.841.540/0001-51

As opiniões emitidas em artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores.

Expediente 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 Sin-
corá, 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.

EDITORA CHEFE
Lúcia Oliva (DRT-456)

DIRETOR DE REDAÇÃO
Leonardo Oliva

(MTB 901 SIRP/MTE)
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br

Cel.: (77) 9962-8581 VIVO
ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

Rua Valdomiro Alves Luz, 33, Bairro Nobre
Brumado - BA, CEP 46.100-000

TELEFAX: 77 3441-6360
FONE:  (77) 9 9923-5707 (VIVO/WHATSAPP)

E-MAIL:  sertaohoje@uol.com.br
SITE: www.sertaohoje.com.br

ACADEMIA CAETITEENSE DE LETRAS - ‘O SILOGEU’

 Por Fábio Silveira Com Fabiano Cotrim
Dialogando com Lu Bastos e Ju Ladeia

A poesia começa quando um idiota olha para o mar e diz: parece azeite!
(Cesare Pavese – Itália 1908-50)

Salve todxs!Salve todxs!Salve todxs!Salve todxs!Salve todxs!

Nesta pugna de descobrir para que serve a poesia, sentimo-nos obrigados a
instalar uma Comissão Poética de Inquérito, principalmente depois que
começaram a circular, na deep web, a história, até hoje não confirmada, de um
serial killer, que aterroriza o sertão baiano, de Feira de Santana até a Lapa do
Bom Jesus, por achar obnóxia a nossa recorrente pergunta titular.
Depois dos bons resultados da oitiva com o poetaço Ovídio, fica, de antemão,
aprovado o requerimento para a convocação de poetas e outros escritores,
como investigados e testemunhas, com imediato levantamento dos sigilos de
praxe. Ficam, também, cassados, por decisão liminar estendida, todos os HC’s
que reservem o direito ao silêncio.
Frente aos fatos, a mobilização da imprensa, em todas as mídias, foi imediata
– Oh, uma nova CPI!? – borbotões de prós e contras inundaram o noticiário.
Um sem número de “especialistas” trouxeram, todos, o último argumento, the
ultimate sentence.
Por pensarem que a ‘nossa’ poética CPI investigaria os fatos ao redor do
anônimo autor da e-popéia brasileira intitulada, “Propinas por Vacinas”, um
opúsculo que estava bombando nas redes sociais, muitos tentaram desqualificar
a Comissão, todavia, outros não, de fato, interessaram-se, aplaudindo. Depois de
esclarecido que não seria parlamentar a comissão, seria poética, todos apoiaram.
O parlamento, por razões de domínio público, anda em baixa, cautelado por uns
tais políticos do centrão, gente nada confiável, envolvida com não-políticos menos
confiáveis ainda, tipo milicianos, empresários desonestos, matadores de aluguel,
militares corruptos e, com a pandemia da Covid-19, uma nova categoria de
bandido, o ladrão de vacinas, acreditem, eh phoda, viu!?
Num canal de TV por assinatura, uma chamada para uma entrevista com
Aristóteles veiculava repetidamente. O grande Ari, mas tão grande, tão grande,
onde se quer filosofia, que nem dá para chamar de Ari, tem que ser Aristóteles
mesmo. Pois é, mesmo não sendo o inventor da poesia, o renomado Aristóteles,
filósofo grego, que pisou no chão desse mundo, no século
IV a.C, foi dos primeiros a estabelecer uma didática significativa para podermos
identificar a serventia da insistentemente, desde sempre, existente poesia.
Aristóteles teorizou sobre o conhecimento humano e organizou assim: teoria,
prática e poesia – theoría, práxis kai poiesis –. O envolvimento inexorável do
filósofo com a poesia fica provado no primeiro tratado publicado para defendê-
la, chamado “Poética de Aristóteles”. Mira bien, porque, mios compadritos, se
toda atividade humana se esteia em três régios pilares e um deles é a poesia,
na visão do magnânimo pensador grego que, de quebra, ainda produziu um
tratado inteirinho sobre o tema, a poesia, certamente, há de servir para alguma
coisa. Em que pese tais informações, não pude deixar de acompanhar a entrevista
que tinha uma hashtag bombando no twitter.
Foi ali que o outro helênico, coetâneo de Aristóteles, tuitou acerca de suas
desconfianças dos poetas.
– Que outro teacher?
– Não viram? Foi Platão, aluno de Sócrates, o divisor de eras. Platão não
punha fé nos poetas, por julgá-los artistas dispersos ao que ele lacrava ser o
verdadeiro conhecimento: a filosofia. Ari retuitou: oh, coitado! Mas depois
reconheceu que Platão era também um dos maiores pensadores da

PARA QUE SERVE A POESIA?
(PARTE 2)

humanidade. Aristóteles disseminava a sua filosofia através das celebres aulas
peripatéticas, registrando-as em prosas e versos. Já Platão, parece-me que ficava
de conversê, pois preferia os “Diálogos”, ainda que escritos.
Holla de nuevo, compadritos mios! Sei que não me acharão piegas por pincelar
esses rudimentos elementares da História da Filosofia, mas foi para onde a
investigação que empreendemos se encaminhou e não poderiam deixar de
constar nos autos. Como também não posso deixar de escusar-me com Platão,
por tê-lo feito parecer um pouco menor com a minha retórica, especialmente
por ele ser o grande pensador d’A República, o verdadeiro bambambã. Mas...
é porque eu torço pelos poetas, destaca-los-ia sempre.
Mudando o canal, vemos os preparativos para a oitiva do dia na CPI, a poética,
viu?
Importante demais o depoimento que está por vir, o depoente é um poeta de
categoria maior, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em1998. José
Saramago é o nome da fera.
No telão da sala de sessões da CPI, confirmando a troca de mensagens entre
o premiado Saramago e o blogueiro de aventuras náuticas, chamado Luís Vaz
de Camões, que não entendia nada de futebol, mas denunciou Vasco da
Gama, por monopólio no controle das rotas de especiarias do Alentejo até o
grande bazar de Goa, o inquiridor-relator apresentou o print, de uma extensa
conversa em um aplicativo de mensagens, onde estavam postados os seguintes
versos assinados pelo depoente:

EPITÁFIO PARA LUÍS DE CAMÕES
Que sabemos de ti, se só deixaste versos,
Que lembrança ficou no mundo que tiveste?
Do nascer ao morrer ganhaste os dias todos?
Ou perderam-te a vida os versos que fizeste?

– Sob o juramento de dizer a verdade, o depoente reconhece, como sua, a
autoria desses versos? Foi o primeiro questionamento do relator. Saramago
não negou, assumiu a autoria tão rápido quanto assumira, um dia, a sua
posição de ateu e materialista. A bancada conservadora ficou arrepiada, afinal,
esse pessoal ateu costuma ser comunista ou vice-versa. Mas, seguiu-se o
inquérito, e veio o relator com ares sombrios e voz grave.
– Senhor José, quero agradecer a sua sinceridade, mas tenho que chamar a
atenção para a sua falta de empatia, pois percebe-se, com clareza evidente,
que V.Sa. nunca levou em consideração o chorar sem ritmo e sem cadência
dos familiares e fãs do poeta. Caros confrades, o depoente reconhece, que foi
lá e com palavrinhas eufemísticas, mas numa postura como se brandisse uma
engordurada e quente caçarola, perguntou ao poeta para que serve a poesia?,
como se estivesse a cobrar uma conta a ser paga mesmo depois de morto e
sepultado. Por acaso, o Sr. José tem informações relevantes que possam responder
a essa questão? Ou tudo que o depoente tem é uma implicação gratuita
contra o estilo de vida dos nem sempre alegres trovadores? São perguntas
objetivas, responda-as! Concluiu o inquiridor.
- Não, não e não! Retrucou Saramago. Nada tenho eu contra os bardos, pelo
contrário, estou sempre me apresentando como um deles que, efetivamente,
sou. Sei, por experiência própria, que a poesia serve para agradar, divertir,
emocionar e, sobretudo, esparramar sorrisos ao feitio das batatas que espalham
as suas ramas. É só alegria, parece muito com esse meu jeito bom de enxergar
os poetas, e recitou: CIRCO Poeta não é gente, é bicho coiso Que da jaula ou
gaiola vadiou E anda pelo mundo às cambalhotas Recordadas do circo que
inventou. Estende no chão a capa que o destapa, Faz do peito tambor, e rufa,
salta, É urso bailarino, mono sábio, Ave torta de bico e pernalta. Ao fim toca a
charanga do poema, Caixa, fagote, notas arranhadas, E porque bicho é, bicho
lá fica, A cantar às estrelas apagadas.
Depois dessa, fica encerrada esta sessão, enquanto se aguarda a manifestação
dos confrades de gosto ou desgosto. Para o bem ou para o mal, compadritos,
não se furtem de dizer apenas a verdade e nada mais. Não se esqueçam de
ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes. Um
forte abraço. Caetité, julho de 2021.
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IUIU: GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGOU OBRAS E
AUTORIZOU REFORMA DE TRECHO DA BA-160

Mais 16km de estrada
estão sendo recuperadas pelo
Governo da Bahia, desta vez
beneficiando pequenos pro-
dutores, comerciantes e mora-
dores de Pindorama, zona rural
de Iuiu, no sudoeste da Bahia.
As obras no trecho da BA-160,
que liga o distrito à sede, têm
investimento de R$ 14,2
milhões e foram autorizadas
pelo governador Rui Costa (PT)
neste sábado (11), junto com
a entrega da ampliação do
Sistema de Abastecimento de
Água do distrito. Com a
construção do Sistema de
Abastecimento de Água no
Distrito de Pindorama, 958
casas receberam ligações
domiciliares com mureta e
hidrômetro, em um investi-
mento de  R$ 2,7 milhões.

"Entregamos dezenas de
obras aqui para a região, entre
elas obras de abastecimento de
água do Programa Água Para

todos, além da assinatura de
ordem de serviço para pavi-
mentação de ruas, praças e
também a ampliação e requalifi-
cação da escola para possibi-
litar o ensino em tempo inte-
gral, e estimular a atividade
cultural e esportiva", afirmou o
governador.

Na sede, Rui inaugurou a
pavimentação realizada pela
Companhia de Desenvol-
vimento Urbano do Estado
(Conder) em diversas ruas e
também a extensão de rede de
energia finalizada pela Secre-
taria de Infraestrutura do
Estado (Seinfra). "Esse trecho
vai interligar o município de
Iuiu ao seu distrito de Pindo-
rama, que é uma grande região
produtora da aquicultura
familiar, que exporta produtos
como pepinos, maracujá, para
o sudeste do Brasil e isso vai
facilitar a logística, além de
diminuir uma distância da

divisa com o estado de Minas
Gerais e permitirá uma me-
lhoria da integração entre as
duas economias desses dois
estados nessa região", acres-
centou o secretário da Infra-
estrutura, Marcus Cavalcanti.

Acompanhado do Secre-
tário da Educação, Jerônimo
Rodrigues, Rui autorizou ainda
a licitação das obras de
ampliação e modernização do
Colégio Estadual Jorge Amado,
que contará com cinco salas,
refeitório, auditório, vestiário,
reforma e cobertura da quadra
poliesportiva. A Secretaria da
Educação do Estado também
celebrou convênio com a
Prefeitura de Iuiu para aquisição

de mobiliário para uma escola
com 12 salas. "Aqui é uma
escola que nós vamos fazer uma
modernização com auditório e
uma ampliação com mais cinco
salas de aula, cobertura da
quadra, refeitório", afirmou o
secretário Jerônimo.

Foram pavimentadas pela
Conder as ruas José Filho,
Zilda Malheiros, Abílio Pereira,
José da Conceição Bezerra,

Travessa Mário Nogueira, Rua
Edivan Neves Vilas Boas e o
entorno do Mercado Muni-
cipal e da Praça Emílio Mon-
tevão. O investimento foi de
R$ 538 mil. A extensão da
rede de energia conta com 66
postes, recebeu investimento
de R$ 300 mil e levou luz para
a localidade da Avenida
Vicente Cristo Lopes e para a
Rua Duque de Caxias.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IMPLEMENTA PROGRAMA
TURMA LEGAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACULÉ
A Prefeitura de Caculé,

através da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura Esporte
e Lazer, implementou o progra-
ma Turma Legal nas escolas da
rede municipal de ensino.
Segundo a pasta, o programa,
que tem como foco o desen-
volvimento da competência
socioemocional dos alunos,
tem como objetivo: "minimizar
os efeitos negativos da pan-
demia de Covid-19 na co-
munidade escolar".

A iniciativa, direcionada
aos alunos do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental, busca
alimentar o vínculo afetivo
entre alunos e professores,

bem como visa fortalecer o
sentimento de coletividade e
a revigorar o interesse dos
alunos pela educação, por

meio de atividades diferen-
ciadas que motivam a partici-
pação durante as aulas remo-
tas. Para Eric Batista, professor

da rede municipal, os alunos
se sentem mais confiantes para
expressar suas emoções. "É
importante falar das emoções

e o trabalho com o Programa
Turma Legal tem propor-
cionado esses momentos", diz
o professor.

PIATÃ: MP, ENTIDADES E QUILOMBOLAS DEBATERAM
IMPACTOS DA EXTRAÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO

Milena MirandaMilena MirandaMilena MirandaMilena MirandaMilena Miranda

O Ministério Público esta-
dual (MP-BA), por meio da
Promotoria Regional Ambiental
do Alto Paraguaçu, promoveu
nessa quinta-feira (09), uma
audiência pública na Associa-
ção da Comunidade Quilom-
bola 'Bocaina', que debateu os
impactos ambientais provoca-
dos pela extração de minério
de ferro pela empresa 'Brazil
Iron', no Município de Piatã,
localizado na Chapada Dia-
mantina. Na ocasião foram
discutidas as consequências
dessa atividade mineradora
para a qualidade das águas,
solo, subsolo e ar, bem como
as consequências para a saúde

O MP recomendou que a atividade minerária na Serra da Bocaína
seja feita de forma sustentável e com ações transparentes na
comunidade. (Foto: Divulgação / MP-BA)

das comunidades tradicionais
locais. Também foram debati-
das medidas mitigatórias e
compensatórias necessárias
para proteger essa região.

A audiência pública faz
parte das ações previstas no
procedimento administrativo
apuratório aberto no âmbito
da Promotoria Regional Am-
biental da Chapada Diaman-
tina e objetivou debater com a
população local, sociedade
civil organizada, empresa e
órgãos públicos os impactos
ambientais da atividade de
extração mineral. Além disso,
o MP buscou com as comuni-
dades locais atingidas indícios
que comprovassem os impactos
e danos provocados pela

atividade degradadora.
Representantes da comu-

nidade afirmaram que existem
diversos transtornos como
contaminação das águas,
problemas de saúde provo-
cados por poluição do ar e
estresse em razão das sirenes,
sons, ruídos, buzinas e explo-
sões constantes e a prática de
atos de danos a imóveis rurais
e invasões de domicílio.
Também alegaram prejuízos
com rachaduras e desmoro-
namento de imóveis, inviabi-
lidade da agricultura familiar
e a destruição do modo de

vida sustentado pela popula-
ção. "O MP preza pela neces-
sária obediência à legalidade
do empreendimento e o res-
peito à comunidade", destacou
o promotor de Justiça. Na
ocasião, ele recomendou que
a atividade minerária na Serra
da Bocaína, no Município de
Piatã, seja feita de forma
sustentável e com ações
transparentes na comunidade.
Além disso, recomendou que
a empresa execute um trabalho
social com atenção às comuni-
dades e para minimizar os
impactos sociais e ambientais.

Participaram da audiência o
promotor de Justiça Augusto
César Carvalho de Matos; o
prefeito Marcos Paulo Azevedo;
a Secretária de Meio Ambiente,
Sirya Myrella Santos, além de
representantes da empresa
'Brazil Iron', do Sindicato de
Produtores Rurais de Abaíra, da
Comunidade Quilombola de
Palmeira de Piatã, do Colegiado
de Desenvolvimento Territorial
da Bahia (Codeter), Comissão
Pastoral da Terra (CPT), Associa-
ção de Advogadas/os de Traba-
lhadoras/es Rurais no Estado
da Bahia (AATR), dentre outros.
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MALHADA DE PEDRAS: MUTIRÃO ORGANIZADO PELA
PREFEITURA RECUPERA PRAÇA DO LETREIRO

A Prefeitura de Malhada
de Pedras vem, nos últimos
dias, promovendo um progra-
ma de mutirões coletivos
visando a recuperação de
praças pela cidade. Na última

semana, foi a vez da inaugu-
ração da praça do novo
letreiro 'Eu amo Malhada de
Pedras', que, segundo o prefeito
Beto de Preto Neto, é o novo
cartão postal do Município. Em

suas redes oficiais, o prefeito
declarou que "esse letreiro é

apenas uma demonstração de
amor que temos pela nossa

cidade. Eu amo Malhada de
Pedras e amo todos vocês!".

VEREADORA VERIMAR DO SINDICATO
SOLICITA CRIAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO

PARA USUÁRIOS DE DROGAS EM BRUMADO
A Presidente da Câmara

Municipal de Brumado, verea-
dora Verimar do Sindicato (PT),
encaminhou ao prefeito Eduar-
do Vasconcelos (PSB), na sexta-
feira (10), o Requerimento 63/
2021, pedindo que a Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura
crie um Centro de Recupe-
ração e Integração Social,
voltado aos alcoólicos e
usuários de drogas.

Verimar justifica o pedido
argumentando que "a finali-
dade [da criação do Centro] é
fazer com que os internos
interrompam completamente o
consumo de álcool e outras
drogas a partir do modelo de
abstinência", contando que os
pacientes do Centro terão
acompanhamento responsável
de uma equipe de profissio-

Para Verimar, "a finalidade é
fazer com que os internos

interrompam completamente
o consumo de álcool e outras
drogas a partir do modelo de

abstinência".

nais. Por fim, a parlamentar
acredita que a medida ajudaria
com que os pacientes benefi-
ciados desenvolvessem "um

conjunto de atividades que
demandam os aspectos sociais,
educacionais, espirituais ,
emocionais e recreativas".
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GUAJERU: PREFEITO GALEGO ENTREGOU TRATOR E
NOVO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO DE SANGUESSUGA

O prefeito e o vice-prefeito
de Guajeru, Jilvan 'Galego'
Teixeira (PSD) e Gilberto
Cangussu (PSD), respectiva-
mente, entregaram um trator
agrícola à Associação dos
Agricultores de Sanguessuga,
na Comunidade de Sangues-
suga, na tarde dessa quinta-
feira (02). O maquinário, que
é voltado ao preparo do solo,
foi adquirido graças à emenda
do deputado federal Waldenor
Pereira (PT). Além disso, foi
realizada a reforma total do
prédio da comunidade, que foi
concedido para uso dos
associados e moradores.

Também estavam presentes
no ato de entrega: o presidente
da Associação, Carlito; os
vereadores Helena Lauton,
Lucas Rocha, Manoel de Noca,
Ney Costa; o ex-prefeito Gil
Rocha; o secretário municipal
de Administração, José Carlos;

O trator, que é voltado ao preparo do solo, foi adquirido graças à emenda do deputado federal Waldenor Pereira (PT). (Fotos: Instagram)

o chefe do Departamento de
Agricultura, Izaias Rodrigues;
além de sócios e moradores.

"Investir na qualidade de
vida do homem do campo é
uma das nossas prioridades,
bem como revitalizar os prédios
públicos e fazer as concessões
de uso para as associações
rurais", destacou o prefeito
Galego.

PREFEITURA DE PARAMIRIM E GOVERNO DO
ESTADO FIRMAM PARCERIA NO PAA LEITE

A Prefeitura de Paramirim
divulgou, na quinta-feira
(02), por meio de suas redes
sociais, que as Secretaria
Municipais de Agricultura e
de Assistência Social firma-
ram parceria com o Governo
do Estado no âmbito do
Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA Leite. Se-
gundo a publicação, a par-
ceria tem o objetivo "de cada
vez melhor atender as de-
mandas sociais de nossa
população, sobretudo os
mais carentes".
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GOVERNO FEDERAL RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM BRUMADO E MAIS 13 MUNICÍPIOS

O Governo Federal, por
meio do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR),
reconheceu situação de emer-
gência, em razão da estiagem,
de Brumado, no sudoeste
baiano, na segunda (13).

Ainda na Bahia, também
obtiveram o reconhecimento
federal os municípios de
Lamarão, Piripá e Valente, que
passam pelo período de estia-
gem, que atinge ainda Cascavel
(CE), Independência (CE),
Santa Quitéria (CE), Alto
Taquari (MT) e Novo Hori-
zonte (SC). Já os municípios de
Juscimeira (MT), Tangará da
Serra (MT), Patos do Piauí (PI)
e Jardim de Angicos (RN) e
Serrinha (RN) receberam o
reconhecimento por conta do

período de seca.
Após o reconhecimento de

situação de emergência pelo
Governo Federal, o município
afetado por desastre natural
pode solicitar recursos do MDR
para ações de resposta, que
são aquelas voltadas a socorro,
assistência e restabelecimento
de serviços essenciais, e de
reconstrução de infraestrutura
danificada pelos desastres.
Com base nas informações
enviadas por meio do Sistema
Integrado de Informações
sobre Desastres (S2iD), a
equipe técnica da Defesa Civil
Nacional avalia as metas e os
valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada porta-
ria no DOU com a especifica-
ção do valor a ser liberado.

PIATÃ E MP-BA FIRMAM TAC PARA REGULARIZAR SISTEMA
DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

MILENA MIRANDAMILENA MIRANDAMILENA MIRANDAMILENA MIRANDAMILENA MIRANDA

O Ministério Público esta-
dual (MP-BA) firmou, na sexta-
feira (10), 2 Termos de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) com
o Município de Piatã para
regularizar a disposição final
dos resíduos sólidos e o
Sistema Municipal de Meio
Ambiente (Sismuma). Segundo
o promotor de Justiça Augusto
César Carvalho de Matos, autor
dos TACs, o Município precisa
implantar as determinações
previstas na Lei n° 11.445/
2007, que estabelece as diretri-
zes nacionais para o saneamen-
to básico, bem como a Lei 12.
305/2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

"A destinação ambiental-
mente adequada dos resíduos
sólidos inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem,
além de outras soluções
admitidas pelos órgãos com-
petentes, procedendo-se, por
fim, à disposição final dos
rejeitos, observando normas
operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos
à saúde pública e à segurança
e a minimizar os impactos
ambientais diversos", destacou
o promotor de Justiça. Ele

complementou que, conforme
a Lei n° 12.305, a gestão
integrada de resíduos sólidos
é formada conjunto de ações
voltadas para a busca de
soluções para os resíduos
sólidos, de forma a considerar
as dimensões política, econô-
mica, ambiental, cultural e
social, com controle social e
sob a premissa do desenvolvi-
mento sustentável.

Os TACs foram assinados
durante audiência realizada

no fórum da Comarca de Piatã
com a presença do Prefeito
Marcos Paulo Azevedo e da
Secretária Municipal de Meio
Ambiente, Sirya Myrella Santos.
O Município se comprometeu
a implantar uma política
municipal de resíduos sólidos,
por meio da elaboração de
plano de gerenciamento e da
adequação às normas jurídicas
do Sismuma. Os acordos
prevêem ainda providências
emergenciais e de curto prazo

para regularizar a destinação
e disposição final de resíduos
sólidos e medidas efetivas para
a recuperação de áreas degra-
das pelos "lixões", através da
apresentação de Plano de
Recuperação da Área Degrada-
da (PRAD). "A regulamentação
e efetivação da coleta seletiva
de resíduos, com vistas a seu
reaproveitamento e reciclagem
deve contemplar mecanismos
de apoio a cooperativas ou
associações de catadores,

contendo ainda a previsão de
incentivos fiscais ou outros
instrumentos que sirvam como
estímulo à participação na coleta
seletiva pela comunidade",
afirmou o promotor de Justiça.

Além disso, o Município se
comprometeu a implantar aterro
sanitário e elaborar cadastro de
todos que estão sujeitos ao
Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, para que
fiquem cientes de suas obriga-
ções e promovam fiscalização
específica, que deve ser reno-
vada anualmente. "A Política
Municipal de Meio Ambiente
também será revisada e serão
implementados sistemas de
logística reversa e campanhas
de educação ambiental para a
população", ressaltou Augusto
César Carvalho.

O Sismuma do Município
também deverá ser regulari-
zado, incluindo ainda a ade-
quação da gestão de política
ambiental às normas federais,
as quais estabelecem, dentre
outros, a realização de con-
curso público para preenchi-
mento de vagas efetivas para
o licenciamento ambiental,
fiscalização e fortalecimento da
participação social por meio do
Conselho de Meio Ambiente.

Os TACs foram assinados durante audiência, no Fórum de Piatã, com a presença do Prefeito Marcos
Paulo Azevedo e a Secretária de Meio Ambiente, Sirya Myrella Santos.
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MALHADA DE PEDRAS: AGENTES DO SAMU 192
RECEBERAM NOVOS UNIFORMES

A Prefeitura de Malhada
de Pedras anunciou, na quar-
ta-feira (15), que está unifor-
mizando os servidores muni-
cipais da saúde. Segundo a
Prefeitura, essa medida "reforça
a valorização com estes profis-
sionais, [pois] todos os servido-
res tem um papel fundamental
no desenvolvimento do nosso
município", além de que "a
padronização dos funcio-
nários garante a identificação
com maior facilidade para o
cidadão". Os uniformes dos
profissionais da equipe do
SAMU 192 já foram entregues.

GOVERNO DA BAHIA VAI AMPLIAR E MODERNIZAR ESCOLA
EM DOM BASÍLIO, LENÇÓIS E MAIS 18 MUNICÍPIOS

O governo do Estado des-
tinou mais R$ 69,3 milhões pa-
ra construção e modernização
de escolas da rede estadual de
ensino, sendo que R$ 20.
879.968,68 milhões foram
destinados para a contratação
de empresa especializada para
execução da obra de ampliação
com modernização na infra-
estrutura de unidades escolares
localizadas em: Barra, Barreiras,
Buritirama, Carinhanha, Cocos,
Dom Basílio, Itaeté, Lençóis,
Mulungu do Morro, Novo
Horizonte, Mansidão, Muquém
do São Francisco, e para a
construção de uma nova u-
nidade escolar no município de
Serra do Ramalho.

Outra licitação destinou R$
34.405.646,45 milhões para
a execução da obra de amplia-
ção com modernização da
infraestrutura de unidades
escolares nos municípios de
Acajutiba, Barrocas, Conceição
do Coité, Nova Fátima, Olin-
dina, São Domingos, Serra

Os resultados das licitações foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE/BA), desta quarta-
feira (15). (Foto: Divulgação / SEC-BA)

Preta, Tucano e Valente, além
de R$ 14.073.987,46 milhões
para que a empresa especiali-
zada execute obras de amplia-
ção com conclusão do Cam-
pus Integrado de Educação
Básica, no município de Ita-

buna. Os resultados das
licitações foram publicados no
Diário Oficial do Estado (DOE/
BA), de quarta-feira (15).

Segundo o Governo do
Estado, essas obras fazem parte
do programa de requalificação

das unidades escolares da
rede estadual de ensino, que
ao todo, já conta com inves-
timento de R$ 1 bilhão. As
escolas existentes passam por
reformas e modernização e as
novas unidades estão sendo

construídas em alto padrão de
engenharia, ofertando aos
estudantes e comunidade local
quadra poliesportiva coberta,
campo society, auditório,
refeitório, biblioteca e labora-
tórios, entre outros equipa-
mentos para fortalecer a apren-
dizagem. A requalificação da
rede também passa pela im-
plantação dos Complexos
Poliesportivos Educacionais
compostos por uma série de
equipamentos como quadras
poliesportivas cobertas, acade-
mia de ginástica, quadra de
vôlei de areia, pista de atletismo
e piscina. Os complexos são
vinculados à oferta da Educa-
ção em Tempo Integral, forta-
lecendo a prática esportiva no
currículo escolar, como também
o desenvolvimento de ativida-
des artísticas, culturais, de lazer
e de entretenimento. Além da
rede estadual, os complexos
atenderão aos estudantes das
redes municipais e particular,
bem com a comunidade local.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PRESIDENTE DA UPB DEFENDE REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA DO INSS PARA OS MUNICÍPIOS

Josalto AlvesJosalto AlvesJosalto AlvesJosalto AlvesJosalto Alves

"Precisamos urgentemente
mobilizar e unir o Nordeste
pela redução da alíquota do
INSS [Instituto Nacional de Se-
guridade Social]", afirma o pre-
sidente da União dos Muni-
cípios da Bahia (UPB), Zé Cocá,
que participa nesta sexta-feira
(10), em Maceió (AL), do En-
contro das Entidades Estaduais
do Nordeste, promovido pela
Associação dos Municípios
Alagoanos (AMA), em parce-
ria com a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM).
O líder municipalista baiano
vai apresentar esse tema para

debate no encontro, lem-
brando que atualmente os
Municípios pagam a alíquota
patronal de 22,5%, enquanto
um time de futebol contribui
com apenas 5%.

Zé Cocá, que também é
prefeito de Jequié, município do
sudoeste baiano, alerta que
"precisamos discutir isso com
urgência com o governo federal
ou, com a implantação do
sistema eSocial, iremos quebrar
os municípios de pequeno porte
daqui a 2 ou 3 anos, inviabili-
zando as administrações, o
crescimento e desenvolvimento
dos municípios".

O presidente da UPB en-

tende que a discussão do
assunto em Maceió é perti-
nente com o tema central do
encontro, que será "Nordeste
Unido Pelo Desenvolvimento".
O evento acontece no Jatiúca
Hotel, na Av. Álvaro Otacílio,
5500 - Jatiúca, Maceió, e vai
reunir as associações estaduais
de municípios do Nordeste. De
acordo com o presidente da
AMA, Hugo Wanderley, o
encontro vai debater e refletir
questões desafiadoras que
influenciam diretamente o
cotidiano dos municípios e suas
gestões, e as alternativas de ação
do movimento municipalista
para a região.

BRUMADO: APÓS SOLICITAÇÃO DA
VEREADORA VERIMAR, PREFEITURA
REESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA

Na Comunidade do Bar-
reiro Branco, na zona rural de
Brumado, uma ponte, do tipo
passagem molhada, foi repa-
rada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura. A ponte, que
é uma das principais vias de
acesso à localidade, estaca
com a estrutura comprometida,
dificultando o tráfego no local.

A ponte, que é uma das principais vias de acesso à localidade, estaca com a estrutura comprometida,
dificultando o tráfego no local. (Foto: Divulgação)

Os moradores entraram
em contato com a presidente
da Câmara Municipal, a verea-
dora Verimar do Sindicato (PT),
que indicou à Prefeitura a
realização dos devidos repa-
ros. A parlamentar aproveitou
para agradecer a Prefeitura e
ao secretário da pasta, André
Cardoso, pelo serviço.

"Agradecemos a prefeitura
e ao secretário André Cardoso
que prontamente realizou a
manutenção da Passagem
Molhada do Barreiro Branco,
como vereadora estou à dispo-
sição do povo brumadense para
levar as suas demandas junto
ao Executivo para providências
sejam tomadas", disse Verimar.

ITAPETINGA: TCM MULTA
EX-PRESIDENTE DA CÂMARA

Os conselheiros do Tri-
bunal de Contas dos Muni-
cípios da Bahia (TCM-BA)
julgaram procedente termo de
ocorrência formulado contra
o ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Itapetinga,
Valdeir Chagas do Nasci-
mento, em razão de irregula-
ridades na contratação direta
- por inexigibilidade de
licitação - de empresas para
prestação de serviços no ano
de 2016. O conselheiro
Fernando Vita, relator do
processo, determinou a
formulação de representação
ao Ministério Público Esta-
dual (MP-BA) contra o gestor,
para que seja apurada a
prática de ato de impro-
bidade administrativa. Ele
também foi penalizado com
uma multa de R$ 15 mil. Cabe
recurso da decisão.

De acordo com o termo
de ocorrência, apresentado
pela 2ª Diretoria de Controle
Externo do TCM, foram
identificadas irregularidades
na contratação da empresa
"Silveira Neves Consultoria e
Assessoria Contábil", no
valor de R$ 195 mil, da
empresa "Prime Assessoria
em Gestão Pública", pela

quantia de R$ 54 mil e da
empresa "Jules Assessoria e
Consultoria Pública", pelo
total de R$ 89.700,00.

O gestor, segundo o
relatório, também não justifi-
cou de modo satisfatório o
preço e razão de escolha dos
executantes para as inexi-
gibilidades, o que torna
impossível indicar se os
honorários pactuados se
encontram dentro de uma
faixa de razoabilidade. O
termo ainda apontou a
imprecisão do objeto licitado
através da "Inexigibilidade n°
002/2016", que teve como
vencedora a empresa "Jules
Assessoria e Consultoria
Pública".
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 - Referente a licitação Pregão Eletrônico
nº 012/2021, objetivando Registro de Preços para Aquisição de peças, para atender as necessidades dos veículos e máquinas
pesadas do Município, conforme especificações constantes nos Anexos, faz-se a seguinte consideração/alteração: A data
prevista para realização do PE 012/2021, publicada no Diário Oficial do dia 23/08/2021 Edição 1189 foi definida para o dia 02/
09/2021 às 09:45hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica alterada para o dia 08/09/2021 às 9:45hs
a sessão para abertura das propostas. Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Zildi Santos Silva, Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para
Prestar Serviços na Reforma e Ampliação do Estádio Municipal localizado na Av. Silveirão Município de Caraíbas - Ba (CONVÊNIO
873602/2018, PROPOSTA 033268/2018). Abertura 20/09/2021, às 09:30h na Sede da Prefeitura tel: (77)3443-1010, e-
mail:licitacaraibas17@gmail.com, https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Sonilda de Cássia de M. Querino - Presidente
da CPL, Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.
ALTERAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021 - A TOMADA DE PREÇOS
Nº 004/2021 Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar Serviços na Pavimentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 033/2021 SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para futura
e eventual prestação de serviços no fornecimento de refeições destinadas a servidores das diversas secretarias, quando a
serviço do Município, na cidade de Vitória da Conquista - BA. Entrega das Propostas: a partir de 01/09/2021 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/09/2021 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos
estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 31/08/2021.
Tobias Costa da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N º. 001/2021 - OBJETO: Contratação de empresa na prestação de infraestrutura
na ampliação e reforma das unidades escolares do Município de Aracatu. DATA DE ABERTURA: 16/09/2021. HORÁRIO:
09h00min. CRITÉRIO: Menor Preço por Lote. LOCAL: Setor de licitação, na Prefeitura de Aracatu, situada na Rua Libério Alves
Maia, 37, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46.130-000. O Edital e seus anexos estão disponível no site www.aracatu.ba.gov.br.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu-BA, 30 de agosto de 2021. James Porto Brito - Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N º. 009/2021 -  OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento
de medicamento pela Farmácia Básica na sede do Município para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de
Aracatu. DATA DE ABERTURA: 21/09/2021. HORÁRIO: 09h00min. CRITÉRIO: Menor Preço por Lote. LOCAL: Setor de licitação,
na Prefeitura de Aracatu, situada na Rua Libério Alves Maia, 37, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000. O Edital e seus anexos
estão disponível no site www.aracatu.ba.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das
08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu-BA, 08 de setembro de 2021. Tobias Costa
da Silva - Pregoeiro.
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021 - UASG: 983339 - O Pregoeiro do Município de Aracatu, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pela Exma. Prefeita comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº 032/
2021, cujo objeto é a contratação de empresa visando aquisição de 04 (quatro) veículos 0km destinados as Secretarias do
Município de Aracatu - BA, abertura prevista para o dia 13 de setembro de 2021 às 08:30h, FICA ADIADO para o dia 23/09/2021,
às 08:30h, motivado em razão de alteração do edital com intuito de obter maior competividade. O Edital e seus anexos estão
disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br e www.aracatu.ba.gov.br. Informações com a Comissão
Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br.
Aracatu. 10/09/2021. Tobias Costa da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - ID nº 890837 - O Pregoeiro Municipal
designado pelo Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a licitação/PREGÃO
ELETRÔNICO nº 020/2021, objetivando o registro de preços para a aquisição de cesta básica a serem distribuídas às famílias
em maior vulnerabilidade social em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município,
prevista para o dia 14/09/2021 às 14h00min, fica suspenso o PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 16/09/2021 às 10h00min, por
motivos de recontagem de prazos mínimos legais devido a pontos facultativos e feriados. CACULÉ - BA, 01 de setembro de 2021.
João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 - O Pregoeiro Municipal designado pelo
Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a licitação/PREGÃO PRESENCIAL nº 025/
2021, objetivando o registro de preços para a aquisição de sacolas plásticas em atendimento as necessidades das diversas
Secretarias deste Município, prevista para o dia 14/09/2021 às 10h30min, fica suspenso o PREGÃO PRESENCIAL para o dia
15/09/2021 às 10h00min, por motivos de recontagem de prazos mínimos legais devido a pontos facultativos e feriados. CACULÉ
- BA, 01 de setembro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 021/2021 - ID Nº 892432 - 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 021/2021, tendo como objeto o registro de preços objetivando a
contratação de pessoa jurídica visando a execução de serviços mediante a locação de maquinas pesadas e por hora
trabalhadas para atender às demandas da Secretaria de Obras e Saneamento deste Município, (conforme termo de referência),
que será realizado no dia 17 de setembro 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: 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os
demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 02 de setembro de 2021. Pregoeiro:
João Pedro Ribeiro do Nascimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 - OBJETO: Atender despesa com prestação de serviços de limpeza e condutor de
veículo, sem fornecimento de materiais, destinados à Câmara Municipal de Brumado. CONSIDERANDO que após apreciação
do valor apresentado pela Empresa CONSLOC - CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA - EPP, foi mantida a decisão exarada
pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou vencedora do Pregão Eletrônico n.º 017/2021 a licitante
CONSLOC - CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 02.584.213/0001-33, nos termos previstos na decisão da
respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração
Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, ADJUDICO E HOMOLOGO  o resultado
apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Brumado, constante da ata do Pregão
Eletrônico n.º 017/2021, para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 10 de
setembro de 2021. VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

TCM PUNE EX-PREFEITO
DE BARRA DO CHOÇA

Os conselheiros do Tribunal de
Contas dos Municípios da Bahia (TCM-
BA) acataram, na sessão desta quinta-
feira (09), denúncia formulada contra
o ex-prefeito de Barra do Choça,
Adiodato José de Araújo, em razão de
irregularidades na concessão de diárias
em favor do servidor municipal Marcos
Vinícius Silva Oliveira, nos exercícios
de 2018 e 2019. O conselheiro José
Alfredo Rocha Dias, relator do
processo, determinou o ressarcimento
aos cofres municipais da quantia de
R$ 14.500, com recursos pessoais,
referente à quantia paga indevidamente.
O gestor também foi multado em R$ 3
mil. Cabe recurso da decisão.

A denúncia foi formulada por
vereadores do município de Barra do
Choça, que questionaram a legalidade
do pagamento de 84 diárias ao
servidor, totalizando despesas no
montante de R$ 14.500. De acordo
com o portal da transparência da
prefeitura, foram concedidas 27 diárias,
no período de 03/10/2018 a 01/11/
2018 (29 dias); 30 diárias, no período
de 03/04/2019 a 30/04/2019 (27
dias); e 27 diárias, no período de 03/
07/2019 a 31/07/2019 (28 dias).

O conselheiro José Alfredo revelou
em seu voto que, mesmo notificado, o
ex-prefeito Adiodato José de Araújo
manteve-se inerte, "não tendo apresen-
tado quaisquer esclarecimentos ou
comprovações no sentido da regulari-
dade dos atos que praticara". Concluiu,
desta forma, pela irregularidade dos
pagamentos, vez que não foram
apresentados pelo gestor as justifi-
cativas, objetivos ou detalhamentos
atinentes a concessão dessas 84
diárias. E acrescentou, que nos registros
do sistema informatizado sequer consta
qual o deslocamento e eventuais
objetivos de interesse público que
justificassem os gastos.

Além disso, destacou como indício
de irregularidade, o fato de que no

Além de ter de devolver os R$ 14.500,
com recursos pessoais, ao Município, o
ex-prefeito foi multado em R$ 3 mil.
(Foto: Reprodução / BNews)

mês de abril de 2019, ou seja, de 03/
04/2019 a 30/04/2019 (27 dias),
foram concedidas 30 diárias, ou seja,
"ilustra lapso temporal inferior ao
número de diárias concedidas, de-
monstrando excesso de percebimento
destas, o que ratifica a procedência da
denúncia efetuada".

O Ministério Público de Contas,
através do procurador Danilo Dia-
mantino, opinou pela procedência do
feito, com aplicação de multa ao gestor
responsável e imputação de débito, com
ressarcimento ao erário do dano
causado. Recomendou, ainda, a repre-
sentação ao Ministério Público Estadual
(MP-BA), haja vista, no seu enten-
dimento, "a prática de ato de im-
probidade administrativa".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021PE - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através
de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor
preço por lote. DO OBJETO: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de material odontológico, conforme
edital e anexos. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 03/09/2021. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:
do dia 15/09/2021 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 15/09/2021 a partir das 08h30min. O
Edital e seus anexos estarão à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br e
(77) 34662151. Em 31/08/2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 - Objeto: Construção de uma escola com 04 salas, padrão FNDE,
conforme edital e anexos. Data: 30/09/2021. Horário: 08:00 h. Tipo: Menor Preço. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º
Pavimento, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 14 de setembro de 2021.
João Paulo da Silva Souza-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2021 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: Registro de preços para
locação de horas máquinas para prestação de serviços na recuperação de aguadas na Zona Rural deste município de Ibiassucê
- Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 06/09/2021 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/09/
2021 às 08h30min no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site https:/
/ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações,
nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 03/09/2021. Bruno
Almeida Pereira - pregoeiro. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 027/2021 do tipo menor preço por Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Refeições prontas para alimentação dos Detentos em Carceragem da Polícia Civl, 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/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 15/09/2021 às 08:45h. Início
da sessão de disputa eletrônica: 15/09/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018,
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 o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2021 do tipo menor preço Global, cuja sessão
pública será no dia 15/09/2021, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Refeições prontas para alimentação dos
Detentos em Carceragem da Polícia Civil, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da
Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados
exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 006/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 17/09/2021, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar
Serviços de Engenharia na Construção da Casa de Apoio no Município, de acordo com as especificações constantes do Edital.
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este
processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018,
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 o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2021 do tipo menor preço Global, cuja sessão
pública será no dia 27/09/2021, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Perfuração, Instalação,
Manutenção e Limpeza de Poços Artesianos, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da
Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados
exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 027/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de "Doces e Salgados de Festa" para atender às necessidades das Secretarias Municipais na
realização de eventos, 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/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até
24/09/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 24/09/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE INEXIGIBILIDADE - CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021 - O Município de Condeúba torna público aos interessados que
se realizará Credenciamento nº 2/21 relativo a Chamada Pública nº 3/21-PA 81/21, INEX nº 9/21; Objeto: Credenciamento de
pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de Consultas Médicas
Especializadas, para cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas pelas unidades e aquelas que,
durante a vigência do credenciamento, vierem a integrar os serviços disponibilizados pelo Município, para atendimento exclusivo
da pactuação entre os municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá. Recebimento da Documentação: a partir de 9.9.21, em dias úteis
das 8h às 12h. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, através
do e-mail licitacaocondeuba@gmail.com ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 9.9.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente da CPL.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2021 - O Município de Condeúba - BA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Cultura de Condeúba - BA, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento dos interessados que encontra-
se aberto o chamamento público nº 3/2021 para seleção de propostas para apoio cultural, que tem o objetivo de incentivar,
difundir e apoiar grupos, projetos e profissionais da cultura, que tiveram as suas atividades interrompidas ou diminuídas por força
da medida de isolamento social, em razão da COVID-19, para oferecimento de subsídio mensal, instituído pela Lei Aldir Blanc
de Emergência Cultural - Lei Federal Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Lei Aldir Blanc - ações emergenciais de apoio ao
setor cultural, Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 - Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 2021, conforme especificações
contidas no edital. A data para o recebimento dos envelopes será do dia 8.9.21 até o dia 28.9.21. Edital completo disponível em:
Setor de Licitações ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br).  Condeúba, BA - 8.9.21. Marcos Vinicius Neves Pereira - Diretor de Cultura.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021 - O Município de Condeúba - BA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Cultura de Condeúba - BA, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento dos interessados que encontra-
se aberto o chamamento público nº 1/2021 para seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, com funcionamento regular no município de Condeúba,
que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em razão da COVID-19, para oferecimento
de subsídio mensal, instituído pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 -
Lei Aldir Blanc - ações emergenciais de apoio ao setor cultural, Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 - Decreto nº 10.751,
de 22 de julho de 2021, conforme especificações contidas no edital. A data para o recebimento dos envelopes será do dia 8.9.21
até o dia 28.9.21. Edital completo disponível em: Setor de Licitações ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 8.9.21. Marcos Vinicius Neves Pereira - Diretor de Cultura.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2021 - O Município de Condeúba - BA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Cultura de Condeúba - BA, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento dos interessados que encontra-
se aberto o chamamento público nº 2/2021 para seleção de propostas para apoio cultural, que tem o objetivo de incentivar,
difundir e apoiar grupos, projetos e profissionais da cultura, que tiveram as suas atividades interrompidas ou diminuídas por força
da medida de isolamento social, em razão da COVID-19, para oferecimento de subsídio mensal, instituído pela Lei Aldir Blanc
de Emergência Cultural - Lei Federal Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Lei Aldir Blanc - ações emergenciais de apoio ao
setor cultural, Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 - Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 2021, conforme especificações
contidas no edital. A data para o recebimento dos envelopes será do dia 8.9.21 até o dia 28.9.21. Edital completo disponível em:
Setor de Licitações ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 8.9.21. Marcos Vinicius Neves Pereira - Diretor de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 033/2021 - Processo de Administrativo n.º
074/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, LUBRIFICANTES, GRAXA E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER
A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de
Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 24 de setembro 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. 13 de setembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 034/2021 - Processo de Administrativo n.º
076/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 24
de setembro de 2021, às 10:00 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. 13 de setembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA -
PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - A Câmara Municiapal de Mortugaba-
Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de
realização da Tomada de Preços nº 001/2021 do tipo menor preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa para prestar
serviços de Engenharia na Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal, para o dia 06/10/2021, às 09:00h na Sede da
Câmara Municipal, situada à Praça Julio Carvalho, nº 96, Centro, na cidade de Mortugaba, Bahia. JUSTIFICATIVA: Alteração
do projeto e correção do Anexo III, Anexo V e anexo XI do Edital. Demais publicações e Edital atualizado deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial da Câmara: https://www.camaramortugaba.ba.gov.br Informações: camarademortu-
gaba@gmail.com  Edileusa de Carvalho Sousa Tolentino - Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 04.858.506/0001-97

de Rua em Paralelepípedo com Drenagem Superficial na Localidade Av. Silveirão, Bairro Centro, (Trechos Av. Silveirão 01/
E11?E15; Av. Silveirão 01/E15?E23; Av. Silveirão 02/E23? E25+1,38) Município de Caraíbas ? Ba.Abertura 09/09/2021, às
09:30hprevista para acontecer na Sede da Prefeitura, será realizada no prédio do Centro Educacional Manoel Coelho Ferraz,
visando garantir os protocolos de segurança em combate ao  Novo Corona Vírus COVID?19, no mesmo dia e hora mencionados.
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PREFEITURA DE GUAJERU ENTREGA TABLETS
AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

O prefeito de Guajeru,
Jilvan 'Galego' Teixeira, entre-
gou 32 tablets aos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS)
do Município, na quarta-feira
(08). Os equipamentos serão
utilizados pelas equipes duran-
te o dia a dia para alimentação
de dados no sistema e-SUS,

Os equipamentos serão utilizados pelas equipes durante o dia a
dia para alimentação de dados no sistema e-SUS, ligado ao
Ministério da Saúde. (Fotos: Divulgação)

ligado ao Ministério da Saúde,
tornando mais ágeis os atendi-
mentos à população. Estiveram
presentes na ocasião, o Técnico
de Informática Rogério, a
apoiadora institucional Márcia
Rodrigues e a coordenadora de
Atenção Básica Paloma Almeida.

Durante a entrega, a Secre-

tária Municipal de Saúde, Érica
Leal, parabenizou os Agentes
Comunitários pelo desem-
penho na Implantação do
Prontuário Eletrônico (PEC) e
agradeceu a dedicação e

parceria. Além dos Tablets, o
Governo de Guajeru, através
da Secretaria de Saúde, efetuou
a compra de 12 Notebooks, 15
impressoras, 10 computadores,
06 roteadores, 5 No-break,

investimento esse que ultra-
passou R$ 180 mil, que serão
destinados às equipes de
Saúde da cidade e da zona
rural, para Implantação e
efetivação do Sistema PEC.

MORADORES DE RIO DO ANTÔNIO PASSAM A CONTAR
COM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Os moradores da cidade

de Rio do Antônio passaram
a contar com serviço de coleta
e tratamento de esgoto graças
à implantação de sistema de
esgotamento sanitário (SES)
realizada pela Embasa. O
empreendimento beneficia
mais de 3.500 pessoas e tem
capacidade para atender 80%
das áreas ocupadas da sede
municipal, com a gradativa
instalação dos pontos de
ligação dos imóveis à rede
pública coletora implantada.

A Embasa investiu, com
recursos próprios e finan-
ciados pela Caixa/FGTS, R$
10,1 milhões na obra do SES
de Rio do Antônio. O sistema
atualmente está atendendo os
imóveis dos bairros Xavier,
Estação, e parte dos imóveis
dos bairros da Subestação,
Lagoa do Barro, Umbuzeiro e
centro da cidade. As interven-

O SES beneficia mais de 3.500 pessoas e tem capacidade para atender 80% das áreas ocupadas da
sede municipal. (Fotos: Divulgação)

ções programadas nessa área
para aumentar o número de
ligações na rede pública de
esgoto vão contribuir para a
despoluição do rio do An-
tônio, afluente do rio de
Contas, e da Lagoa do Cunha,
ambos localizados no perí-
metro urbano do município. O
SES implantado pela Embasa
inclui 20 mil metros de rede
coletora, 4 estações elevatórias,
2.700 metros de linha de
recalque (tubulação que trans-
porta efluente bombeado), 1
estação de tratamento de
esgotos, 1 emissário de 1.500
metros, além de 3 mil metros
de ramais prediais (tubulação
onde é feita a ligação da rede
interna do imóvel à rede
pública).

De acordo com Newton
Cotrim, gerente de obras da
Embasa, mesmo com o SES já
concluído e em operação, foi

providenciada uma contrata-
ção complementar, já em fase
de conclusão, para, entre outros
serviços, executar mais 3.340

metros de redes coletoras e
145 metros de ramais prediais.
Nessa etapa, ocorre a com-
plementação da obra nos

bairros da Subestação, Lagoa do
Barro, Umbuzeiro e no centro
da cidade, além de atendimento
ao bairro Alto da Lagoa.


