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GOVERNADOR RUI COSTA ANUNCIA NOVOS
INVESTIMENTOS EM ANDARAÍ, CACULÉ,

MALHADA DE PEDRAS E GUAJERU

O governador Rui Costa (PT) esteve em AndaraíAndaraíAndaraíAndaraíAndaraí,
na sexta (17), para autorizar obras e entregar investi-
mentos. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvi-
mento do Circuito do Diamante da Chapada Diaman-
tina (Chapada Forte) foi beneficiado com uma usina
móvel asfáltica, tanque de estocagem de emulsão de
30 mil litros, trator agrícola, roçadeira hidráulica e vibro-
acabadora rebocável. O investimento total, feito por
meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra),
é de aproximadamente a R$ 713 mil. PPPPPááááágina 03.gina 03.gina 03.gina 03.gina 03.

Na terça-feira, dia 21, em CaCaCaCaCaculéculéculéculéculé, ao lado do
Prefeito 'Pedrão' e do vice-prefeito William, o
governador assinou a Ordem de Serviço, no valor
de R$ 21 milhões, para construção da nova sede do

Colégio Estadual Norberto Fernandes. A pedido do
Prefeito 'Pedrão', Rui autorizou ainda a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (Sedur) a celebrar convênio
com o município de Caculé para a construção da
Praça de Eventos, no entorno da Lagoa Manoel
Caculé, no valor de R$ 1,6 milhão. PPPPPááááágina 05.gina 05.gina 05.gina 05.gina 05.

Em MMMMMalhaalhaalhaalhaalhada de Pda de Pda de Pda de Pda de Pedredredredredrasasasasas, no dia 15, o
governador Rui Costa realizou a entrega de cinco
equipamentos, que somam um investimento de R$
712 mil, ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio
Gavião (CIVALERG). A pedido do Prefeito Beto de
Preto Neto, o governador autorizou a Secretaria da
Educação (SEC) a celebrar convênio com a prefeitura
de Malhada de Pedras para a construção de uma

escola com 12 salas, ginásio de esportes e campo
society, além da licitação para obras de modernização
do ginásio de esportes já existente para implantação
de auditório, arena de lutas, vestiário e campo society
com pista de atletismo e arquibancadas. PPPPPááááágina 09.gina 09.gina 09.gina 09.gina 09.

Também no dia 15, o governador Rui Costa esteve
em GuajeruGuajeruGuajeruGuajeruGuajeru, onde anunciou importantes investi-
mentos em educação, saúde e infraestrutura urbana.
Dentre esses investimentos, destaque para a
construção de uma nova escola municipal, com 12
salas e complexo esportivo, bem como a celebração
de convênio entre a Secretaria de Educação do
Estado (SEC) e a Prefeitura destinando equipamentos
e mobiliários para as Escolas municipais. PPPPPááááágina 24.gina 24.gina 24.gina 24.gina 24.
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BRUMADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL E DIRETOR
DA QUINTO ENERGY DISCUTEM IMPLANTAÇÃO DE

TORRES DE ENERGIA EÓLICA NO MUNICÍPIO

Na manhã dessa quarta-feira (15), o ex-ministro do Meio Ambiente Edson
Duarte visitou a Prefeitura de Brumado para falar sobre futuros investimentos em
energia eólica no município. Na oportunidade, ele foi recebido no gabinete
pelo secretário municipal de administração, Carlos Magno.

Na reunião, foi discutida a construção de mais de 50 torres dentro do

O SECRETÁRIO CARLOS MAGNO E EDSON DUARTE, DA QUINTO ENERGY,
DISCUTIRAM A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 50 TORRES.

(FOTO: INSTAGRAM / @PREFEITURAMUNICIPALDEBRUMADO)

território de Brumado, bem como a importância da parceria como vetor para o
fortalecimento do segmento no município. Para Duarte, atual diretor de relações
institucionais da Quinto Energy, empresa consolidada no setor de energia eólica
e solar, o futuro do Brasil passa pelo investimento em energias limpas, tendo em
vista aspectos como a ameaça climática e a crise hídrica.
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O governador Rui Costa (PT) esteve no município
de Andaraí, na Chapada Diamantina, nesta sexta-
feira (17), para autorizar obras e entregar
investimentos. O Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina (Chapada Forte) foi beneficiado
com uma usina móvel asfáltica, tanque de estocagem
de emulsão de 30 mil litros, trator agrícola, roçadeira
hidráulica e vibroacabadora rebocável. O investimento
total, feito por meio da Secretaria de Infraestrutura do
Estado (Seinfra), é de aproximadamente a R$ 713 mil.

Depois de visitar as atuais instalações do Colégio
Estadual Edgar Silva, Rui conferiu o terreno onde
será construída a nova unidade escolar e assinou a
ordem de serviço que dá início às obras. "Hoje
autorizamos a construção de duas escolas, uma
municipal, feita pela prefeitura, e outra do Governo
do Estado, para fortalecer a educação e melhorar o
nosso perfil educacional, propiciando a educação
em tempo integral, com educação profissional, acesso

à arte, à cultura e à prática esportiva. Assinamos quase
R$ 2 milhões para sistemas de abastecimento de água,
além de obras de infraestrutura e entrega de
equipamentos que vão ajudar a fazer estradas e na
pavimentação urbana, melhorando as condições de
vida na cidade e a ligação com os distritos", afirmou
o governador.

A escola estadual terá 12 salas de aula, biblioteca,
laboratórios, auditório, refeitório, vestiários, piscina
semiolímpica com vestiário e arquibancada, quadra
poliesportiva coberta e campo de futebol society, além
de pista de atletismo e arquibancada. A obra da
Secretaria da Educação do Estado (SEC) tem valor
previsto de R$ 18,6 milhões e será executada pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder).
"O governador assinou ordem de serviço para uma
escola nova, de quase R$ 19 milhões, com 12 salas
de aula, inclusive com piscina, em uma localização
bastante acessível, para que a gente possa continuar
a fortalecer a educação da Bahia", destacou o

secretário da Educação do Estado, Jerônimo
Rodrigues.

Andaraí também vai ganhar uma unidade da
Polícia Militar (PM-BA), que abrigará o Pelotão da
42ª Companhia Independente de Polícia Militar
(CIPM). Com um investimento de R$ 1,2 milhão, a
unidade será construída pela Secretaria da Segurança
Pública (SSP), reforçando a segurança do município.

Rui ainda participou da inauguração da nova
sede da Secretaria Municipal de Educação e da
Central de Abastecimento Décio Neves. Ele também
anunciou um convênio com a prefeitura de Andaraí
para a instalação da iluminação do estádio municipal,
no valor de R$ 498 mil, e autorizou a Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) a realizar
o processo licitatório para a construção de um Sistema
Integrado de Abastecimento de Água para a
localidade de Nova Vista. A obra será executada
pela Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento
da Bahia (Cerb), com o investimento de R$ 1,9 milhão.

EM ANDARAÍ, RUI ENTREGOU EQUIPAMENTOS E
AUTORIZOU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL

AO TODO, OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO
ESTADO NO MUNICÍPIO SOMAM MAIS DE R$ 24 MILHÕES.

(FOTOS: ALBERTO COUTINHO / GOVBA)



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.314 - 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2021Página 04

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

ONG JARDIM DAS BORBOLETAS DISTRIBUIU 13
TONELADAS DE ALIMENTOS NO NATAL SOLIDÁRIO

A AÇÃO CONTOU COM APOIO DE EMPRESAS COMO A RETORNAR,
MAGRO ADVOGADOS, SUPERMERCADO GUIMARÃES, PANIFICADORA

GUIMARÃES, DENTRE OUTROS PARCEIROS DO PROJETO

O Natal Solidário tem como intuito ajudar
àqueles que mais precisam, além de confraternizar
junto à população, reavivando o verdadeiro sentindo
do Natal. A campanha teve a culminância no dia 14
de dezembro, no município de Caculé, em uma tarde
de confraternização na Praça da Igreja.

Primeiramente uma carreata pelas principais ruas
da cidade chamou atenção para essa corrente do
bem. A ação contemplou 800 famílias de Caculé,
Rio do Antônio e Ibitira, com a distribuição de cestas
básicas. Também fez parte deste momento festivo, uma
programação infantil, com a exibição do filme "A
Estrela de Belém", distribuição de 520 presentes,
brindes, pipoca, doces, lanches e muita alegria para
as crianças se envolverem na magia do espírito

natalino. A ação, realizada pela ONG Jardim das
Borboletas / Projeto Pequenos Gigantes, se
concretizou graças a apoiadores do projeto, como
as empresas Retornar, Magro Advogados, Super-
mercado Guimarães, Panificadora Guimarães, dentre
outros parceiros.

A população beneficiada aprovou a ação e
demonstrou muita satisfação pela ajuda muito bem
vinda. "Estamos muito agradecidos. Que dia bonito,
organizado, coisa linda de se ver! Deus retorne em
dobro a todos os envolvidos nesta ação que vem deixar
o nosso Natal ainda mais feliz diante das dificuldades.
Uma cesta abençoada! Nunca vi uma tão completa.
Parabéns!", manifestou a beneficiada Marcelice Ribeiro.

A presidente-fundadora da ONG Jardim das

Borboletas, Aline Teixeira, destaca a importância dos
parceiros para a concretização de ações de empatia
e amor a quem mais precisa. "Nós executamos tudo
o que nos é possibilitado por meio de pessoas que
se solidarizam com a necessidade do outro. A todo
o momento é tempo de amar, doar e agradecer. No
Natal é ainda mais especial já que celebramos o
nascimento do menino Jesus que nos trouxe a
salvação, com a esperança de tempos melhores. Quem
desejar ser um voluntário das nossas ações junte-se
a nós: Doar faz bem a alma. Gratidão é uma
constância em nosso trabalho! Obrigada a todos que
fazem tudo isso acontecer e um Feliz Natal a todos!
Que 2022 possamos ampliar as nossas ações, em
nome de Jesus", destacou Aline Teixeira.
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EM CACULÉ, RUI AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE NOVA
ESCOLA E DELEGACIA, ANUNCIA RECUPERAÇÃO
DA BA-617 E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

Nesta terça-feira, dia 21, o governa-
dor Rui Costa esteve em Caculé, ao
lado do Prefeito 'Pedrão' e do vice-
prefeito William, onde assinou a Ordem
de Serviço, no valor de R$ 21 milhões,
para construção da nova sede do
Colégio Estadual Norberto Fernandes. A
unidade terá 24 salas de aula, auditório,
refeitório, vestiário, biblioteca, campo
society com arquibancada, pista de
atletismoe ainda receberá a reforma da
piscina e do ginásio existente. O
governador estava acompanhado dos
Deputados Marquinho Viana, Waldenor
Pereira, Zé Raimundo e Fabrício Falcão e
dos Secretários Estaduais Jerônimo
Rodrigues (Educação) e Caetano (SERIN).

"A construção dessa escola de
grande porte vai alavancar a melhoria
da Educação no município. Esse é o
objetivo do Governo do Estado, que
está construindo e requalificando
diversas escolas em toda a Bahia",
afirmou o governador, que visitou o
terreno onde será implantada a nova
unidade escolar em Caculé.

A pedido do Prefeito 'Pedrão', Rui
autorizou ainda a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedur) a celebrar
convênio com o município de Caculé
para a construção da Praça de Eventos,
no entorno da Lagoa Manoel Caculé,
no valor de R$ 1,6 milhão. A Sedur
também celebrou convênio para pavi-
mentação asfáltica nos bairros São

A PEDIDO DO PREFEITO 'PEDRÃO', RUI COSTA AUTORIZOU AINDA O
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NO ENTORNO

DA LAGOA MANOEL CACULÉ, NO VALOR DE R$ 1,6 MILHÃO.

Geraldo e Jureminha, na sede da cidade,
com um investimento de R$ 1,1 milhão.

O governador autorizou ainda a
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento (SIHS) a elaborar o Plano
Básico para implantação do Sistema de
Abastecimento de Águas das localidades
de Passagem do Rio, Tapagem, Pintadas,
Furados, Veredinha, Amargoso, Peri-Peri
do Amargoso e Ouricuri, representando
um investimento de R$ 302 mil.

Rui anunciou ainda a licitação para
recuperação do trecho da BA-617, de
Caculé ao distrito de Pancadão (BR-030),

o processo licitatório para construção de
uma nova delegacia em Caculé e a
instalação da iluminação do estádio
municipal, no valor de R$ 377 mil.

Em entrevista após a solenidade, o
governador anunciou que em janeiro
deve realizar a entrega da estrada que
liga Licínio de Almeida a Urandi,
ocasião em que vai autorizar a
pavimentação da estrada que liga
Jacaraci a Condeúba. Rui afirmou ainda
que autorizou a Secretaria de Infraes-
trutura a contratar uma empresa para
elaboração do projeto da estrada que

liga Caculé a Condeúba.
A comitiva do governador Rui Costa

foi recebida em Caculé pelo Prefeito
Pedrão, pelo vice-prefeito William, pelo
Presidente da Câmara Jeovane Costa,
vereadores, secretários municipais,
lideranças políticas locais e regionais
e prefeitos de cidades vizinhas: Fred
(Licínio de Almeida), Delci (Cordeiros),
Pedro Cardoso (Lagoa Real), Pedro
(Sebastião Laranjeiras), Silvam (Con-
deúba), Heráclito (Mortugaba), Gerson
(Rio do Antônio), Beto (Malhada de
Pedras) e Galego(Guajeru).

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE AO LADO E ACESSE A MATÉRIA NO SITE,
COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DA VISITA DO GOVERNADOR A CACULÉ
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R$ 200 MIL EM EMENDA PARLAMENTAR SÃO
DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESAFIO

GUARIBAS DE CICLISMO EM GUANAMBI

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, publicou o extrato
de convênio no Diário Oficial da União (DOU), nessa segunda-feira (13), no
valor de R$ 200.300,20, para a realização do Desafio Guaribas de Ciclismo em
Guanambi, no sudoeste baiano. Esse recurso é referente a uma emenda
parlamentar alocada pelo deputado federal Arthur Maia (DEM/UB).

"É evidente o aumento dos usuários de bike em Guanambi, principalmente
para a prática esportiva. A cidade tem sediado eventos que vêm se tornando
importante no circuito de competições de ciclismo. E é por isso que resolvemos
colocar essa emenda", explicou Arthur Maia, que acredita que a realização do
evento atrairá pessoas de todo o Brasil, movimentando a economia local.

A última edição, realizada pela Associação dos Ciclistas da Serra Geral, aconteceu

O PREFEITO NILO COELHO E O SECRETÁRIO VITOR BOA SORTE
CELEBRARAM A DESTINAÇÃO DO RECURSO, VIA EMENDA PARLAMENTAR

PELO DEPUTADO ARTHUR MAIA, PARA O EVENTO

em 2019 e contou com a participação de mais de 300 atletas de todo o país. Devido à
pandemia de Covid-19, o próximo campeonato deverá ser realizado em 2022.

"Mais uma parceria importante, agora no esporte, para este grande evento para
a nossa juventude e desportistas, em um segmento que cresceu muito em Guanambi
e toda região, que é o ciclismo", celebrou o prefeito Nilo Coelho (DEM/UB).

"Recebemos a emenda com muita empolgação e trabalharemos juntos com a
Associação dos Ciclistas da Serra Geral, para que o evento seja um sucesso,
que é supervisionado e arbitrado pela Federação Baiana de Ciclismo, fará parte
do ranking nacional, sendo Guanambi a única cidade baiana a sediar a etapa
Brasileira de MTB XCM em 2022", declarou o secretário municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, Victor Boa Sorte.
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POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UFBA EM
GUANAMBI FOI INAUGURADO NA SEXTA (10)

Na sexta-feira (10), em Guanambi,
no sudoeste baiano, foi inaugurada as
instalações do polo de Apoio Presen-
cial da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e da Universidade Aberta do
Brasil (UAB). O prefeito Nilo Coelho
afirmou que Guanambi se consolida
como polo Regional do Ensino Superior.
"Tenho a alegria de ter implantado a
Uneb quando fui governador, da sede
da UniFG quando fui prefeito e, agora,
novamente como prefeito, o polo da
UFBA em nossa cidade."

No início solenidade, a professora
Nelsa Luzia recebeu uma homenagem
póstuma, com a leitura de sua biografia
enquanto no telão passava fotos de
sua trajetória. Também foram home-
nageadas as professoras Jeraci Teixeira
Fernandes, Josabeth Lemos de Almeida
e Edimira Guimarães de Castro. As
saudosas professoras Elvira Cotrim e
Nice Amaral foram representadas pela
sua irmã e sua filha, a também
professora Edilma Cotrim e Juvenice
Amaral Baleeiro, respectivamente.

Segundo o deputado federal Arthur
Maia, que destinou e R$ 3 milhões em
emendas parlamentares para a reforma

"TENHO A ALEGRIA DE TER IMPLANTADO A UNEB QUANDO FUI
GOVERNADOR, DA SEDE DA UNIFG QUANDO FUI PREFEITO E, AGORA [...]
O POLO DA UFBA EM NOSSA CIDADE", DISSE O PREFEITO NILO COELHO.

RUI COSTA ENCAMINHA PL À AL-BA COM REAJUSTE
DE 4% PARA FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL

O Governo do Estado encaminhou à Assembleia
Legislativa da Bahia (AL-BA), no dia 17, projeto de
lei que define o reajuste geral do funcionalismo
estadual para 2022, com efeito já a partir do mês
de janeiro. A proposta é de reajuste linear de 4%
para todo o funcionalismo público, incluindo
servidores ativos, aposentados e pensionistas do
Poder Executivo estadual, além de reestruturações
(com incrementos reais aos vencimentos/soldos) para
servidores da Educação, Saúde, Segurança Pública e
do grupo técnico administrativo.

Em nota, o Governo do Estado diz que "Trata-se
de um grande esforço de caixa para o governo baiano
que, ao contrário da maioria dos outros estados do
país, mesmo diante do atual cenário econômico, vem
garantindo os avanços das diversas carreiras (promo-
ções e progressões) e efetuando os pagamentos dos
salários rigorosamente em dia, dentro do mês", pois
"Entre os fatores que contribuem para este contexto,

destaca-se o crescimento nas despesas com a folha da
Previdência Estadual, por conta do crescente volume
de aposentadorias concedidas. Atualmente, o déficit
previdenciário da Bahia é de R$ 5,8 bilhões, e a previsão
é que esta cifra seja de R$ 6,4 bilhões, em 2022."

Pelo projeto de lei (PL), os servidores estaduais
terão ganhos salariais de até 22% em seus venci-
mentos. Além do reajuste linear de 4% destinado a
todo o funcionalismo, o Governo concederá ainda
o incremento de R$ 300 ao vencimento básico de
servidores da Educação, Saúde e Segurança Pública,
a partir de abril do ano que vem, e de R$ 200 para
aqueles que estão com vencimento básico abaixo do
mínimo. "Trabalhamos com a premissa de assegurar
ganhos maiores aos servidores com menores
remunerações. Empreendemos esforços para melhorar
os salários de forma responsável, mas sempre com
atenção aos limites da capacidade financeira do
Estado", afirma o governador Rui Costa.

 

e ampliação do espaço e compra de
equipamentos, material, além do custeio
para o funcionamento inicial, esta foi
a maior conquista do seu mandato
"Meu agradecimento especial ao reitor
da UFBA, João Carlos Salles, ao vice-
reitor, Paulo Miguéz, e a amiga Márcia
Rangel, superintendente de Educação
Superior da UFBA, por acreditarem e
me ajudarem a construir este projeto,
e claro, ao prefeito Nilo Coelho e todo
grupo, que acolheram o projeto e hoje
a Prefeitura de Guanambi é a mantene-
dora do Polo", destacou o parlamentar.

Além do prefeito Nilo Coelho (DEM/
UB) e do deputado federal Arthur Maia
(DEM/UB), também estiveram presentes
na cerimônia o vice-prefeito Nal (DEM/
UB); os deputados estaduais Luiz
Augusto (PP) e Vitor Bonfim (PL); o
superintende da Codevasf, Harley Xavier
Nascimento; o superintendente de EAD
da UFBA, representando o reitor João
Carlos Salles; o secretário municipal
Felipe Duarte; os vereadores; a professora
Márcia Rangel, além das professoras
homenageadas. O ato foi transmitido ao
vivo pelo Facebook oficial da Prefeitura
de Guanambi.
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CACULÉ: EQUIPE DO SUAS PARTICIPOU DE
ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, CARLOS MARTINS

No dia 04/12, o Secretário Estadual de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS),
Carlos Martins visitou Caculé, onde se reuniu com
autoridades do município e toda equipe técnica do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que atua
nos órgãos gestores, como o Cadastro Único
(CadÚnico), os Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) e o Especializado de Assistência Social

O ENCONTRO FOI REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE CACULÉ, NO SÁBADO (04/12). (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

(CREAS), além do Serviço Especial Rotativo de Proteção
e Amparo à Infância (SERPAI).

O encontro, realizado na Câmara Municipal de
Vereadores, ressaltou a importância do SUAS e a
necessidade de lutar pelo fortalecimento das políticas
sociais, em especial neste momento de pandemia de
Covid-19, que impõe maior vulnerabilidade social
das famílias. Em seu discurso, o secretário Carlos

Martins enalteceu o trabalho desenvolvido pelo
gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social
de Caculé, Willians Matheus. O evento também
contou com apresentações culturais, com uma
representante do Grupo da Terceira Idade do Serviço
Comunitário de Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
Rosa Maria, e do Reisado de Dodô, que fizeram do
evento um momento ainda mais especial.
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MALHADA DE PEDRAS: RUI COSTA ENTREGOU
EQUIPAMENTOS E ANUNCIOU INVESTIMENTOS

RUI FOI RECEPCIONADO PELO PREFEITO BETO, PELO VICE GONÇALO
PESSOA, VEREADORES, SECRETÁRIO MUNICIPAIS, PREFEITOS, VEREADORES

E LIDERANÇAS POLÍTICAS REGIONAIS. (FOTOS: SERTÃO HOJE)

Para a agricultura familiar, no âmbito do Programa Bahia Mais Forte, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) vai celebrar convênio com o município para
a construção de uma unidade classificadora de ovos de galinha caipira, no valor de R$ 290 mil, e para a reforma e requalificação do mercado municipal, com
o investimento de R$ 390 mil.

"Malhada de Pedras vem se destacando na criação de galinha caipira para a produção de ovos. Nós já estamos apoiando projetos de inclusão socioprodutiva.
E hoje o governador autorizou a classificadora, local onde os agricultores levarão os ovos de galinha, que serão classificados e eles poderão ter acesso a
mercados como, por exemplo, a alimentação escolar. Outra intervenção é a requalificação do mercado municipal. Com esse investimento, a agricultura familiar
de Malhada de Pedras terá um espaço para vender seus produtos", explicou o chefe de gabinete da SDR, Jeandro Ribeiro.

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) recebeu autorização para licitar obras de construção de um Sistema de Abastecimento de Água,
no valor de R$ 200 mil. Serão beneficiadas 20 famílias da localidade rural de Fazenda Lagoa das Cacimbas.

Após a agenda em Guajeru, no
período da manhã, o governador Rui
Costa, em companhia dos Deputados
Ivana Bastos e Waldenor Pereira, esteve
em Malhada de Pedras na tarde desta
quarta-feira (15), onde foi recepcio-
nado pelo Prefeito Beto de Preto Neto,
pelo vice-prefeito Gonçalo Pessoa, pelo
Presidente da Câmara Evânio Oliveira,
vereadores, secretário municipais,
prefeitos, vereadores e lideranças
políticas regionais. A passagem do
governador por Malhada começou
pelo Estádio 'Minhocão', depois uma
vistoria no Centro Educacional Rui
Barbosa e Colégio Estadual de
Malhada de Pedras.

Na Praça da Feira, Rui realizou a
entrega de cinco equipamentos
agrícolas ao Consórcio Intermunicipal
do Vale do Rio Gavião (CIVALERG):
uma usina móvel de PMF, um tanque

de 30 mil litros, um trator agrícola,
uma roçadeira hidráulica e uma
vibroacabadora. Os equipamentos
somam um investimento de R$ 712 mil,
realizado pela Secretaria de Infra-
estrutura (Seinfra).

A pedido do Prefeito Beto de Preto
Neto, o governador autorizou a
Secretaria da Educação (SEC) a celebrar
convênio com a prefeitura de Malhada
de Pedras para a construção de uma
escola com 12 salas, ginásio de esportes
e campo society, além da licitação para
obras de modernização do ginásio de
esportes já existente para implantação
de auditório, arena de lutas, vestiário
e campo society com pista de atletismo
e arquibancadas.

"Visitamos a área onde deve ser
feita a ampliação da Escola Municipal
Centro Educacional Rui Barbosa e o
Colégio Estadual Malhada de Pedras.

Estamos autorizando investimentos em
agricultura familiar e vamos realizar as
obras de reforma do mercado muni-
cipal, além de construir um sistema de
abastecimento de água", afirmou Rui.

O Prefeito Beto de Preto Neto
agradeceu ao governador Rui Costa
pelos investimentos, destacou as obras
realizadas no município com recursos
próprios nos seus 11 meses e 15 dias
de gestão, dentre as quais, destaque
para a implantação do aterro contro-
lado, que resolveu o problema do lixão
em Malhada de Pedras. Beto destacou
ainda que todos os recursos públicos
e investimentos são feitos pensando
no bem do povo. "Estou realizando o
sonho de ser prefeito de Malhada de
Pedras, então só tenho a agradecer ao
povo que me confiou essa missão e
dizer que cada centavo do recurso
público será bem investido. Estamos

trabalhando para melhorar a vida do
nosso povo", destacou o prefeito.

O secretário da Educação do
Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou
que "somando Malhada de Pedras e
Guareju, estamos falando em um
investimento de quase R$ 20 milhões
na educação, melhorando as condi-
ções de infraestrutura. Também temos,
nos dois municípios, programas como
o Educar para Trabalhar, o Bolsa
Presença e o Mais Estudo, fortalecendo
assim a cadeia do ensino para garantir
uma aprendizagem de qualidade".

Ainda em Malhada de Pedras, o
governador autorizou a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (Sedur), por
meio da Conder, a celebrar convênio
com a prefeitura para requalificação da
praça Nely Aparecida e de diversas
ruas do município, também a pedido
do prefeito Beto de Preto Neto.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURA FTURA FTURA FTURA FTURA FAMILIAR E ABAMILIAR E ABAMILIAR E ABAMILIAR E ABAMILIAR E ABASASASASASTECIMENTTECIMENTTECIMENTTECIMENTTECIMENTOOOOO
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Está chegando o Natal. E que o sentido do Natal seja, de verdade, a esperança para o seu coração, para o ano que se abre a nossa frente.
O Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Deus conosco, o Emanuel. Deus veio fazer morada no meio de nós. Ele armou a sua
tenda no meio de nós. Natal é dia de alegria, porque celebramos o encontro de Deus com a humanidade. Ninguém ficou excluído. Deus veio
para todos e sua luz veio para iluminar a todas as pessoas. Não pode haver tristeza no dia que nasce a vida, o Salvador da humanidade, aquele
que transformou o mundo. Portanto, estejamos com o coração alegre.

Em meio à nossa sociedade, o Natal vai perdendo um pouco do seu sentido, da sua mística. Percebemos em muitas realidades que o Natal já
não é mais um evento significativo. Se tornou mais comércio, mais consumo. Na verdade, aquilo que nós trocamos uns com os outros, presentes,
abraços, tudo isso é importante e significativo, porque faz parte da convivência humana. Mas o Natal é muito mais. Ele será verdadeiro no seu
sentido, na vida das pessoas e das famílias, quando Jesus Cristo, Deus Menino, o Menino da Manjedoura, for colocado no centro de toda
celebração. Por isso, essa atitude nos faz resgatar o sentido do Natal, do Presépio e da Manjedoura.

Maria e José, depois de percorrerem outros lugares, não encontram senão numa gruta simples, mas de acolhida, uma manjedoura para
pudesse nascer o Salvador da humanidade. No meio dos animais, na pobreza e na simplicidade. Ali nasce o Salvador. Hoje, Jesus não quer
nascer em outro lugar a não ser em nosso coração. No coração de cada pessoa, de cada família. Precisamos fazer do nosso coração uma
manjedoura, para acolher esse Salvador. E mais, Ele nos convida a entregar a nossa vida, nossos problemas, mágoas, pecados, fraquezas e tantas
outras situações, para que ao nascer em nós, o Deus Menino transforme nosso ser. Sejamos manjedoura, sejamos presépio. Deus quer nascer
hoje, neste tempo, e permitamos que a alegria da vida nova, Jesus Cristo, renasça em nós.

Feliz e abençoado Natal para você, para sua família e para todos que convivem com você.

JESUS QUER NASCER EM NOSSO CORAÇÃO

PROJETO 'MORTUGABA LIMPA!' REALIZOU
PASSEATA NESSA SEXTA (10)

Nessa sexta-feira (10), a Prefeitura Municipal
realizou a culminância do projeto Mortugaba Limpa!,
com a realização de uma passeata que envolveu
servidores municipais, especialmente os que atuam
na área da limpeza pública, membros da comunidade
escolar e da sociedade, em geral. O ato teve como
intuito passar a mensagem de que "é preciso exercitar
a cidadania, mesmo nos pequenos atos", pois o
"espaço público é de todos e que, portanto, a
promoção e o cuidado na manutenção da limpeza,
também é de todos", informou a prefeitura, em nota.
Entre as mensagens passadas pela campanha, que já
dura 2 meses, estão: "Promova a mensagem de uma
cidade limpa"; "Denuncie atos inaceitáveis"; "Só jogue
lixo no lixo"; e "Compartilhe os cards educativos".

O ESPAÇO PÚBLICO É DE TODOS E, PORTANTO, A PROMOÇÃO E O
CUIDADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, TAMBÉM", INFORMOU A

PREFEITURA. (FOTOS: INSTAGRAM @PREFEITURAMORTUGABA)
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EM RIO DO PIRES, RUI COSTA ANUNCIA MAIS
DE R$ 200 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

Mais de 50 mil baianos da região sudoeste do
Estado terão acesso à água de qualidade e de forma
perene, através da implantação de um Sistema
Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) com
captação no lago da Represa do Zabumbão. A ordem
de serviço no valor de mais de R$ 186 milhões foi
assinada pelo governador Rui Costa (PT), nesta quarta-
feira (08), em visita a Rio do Pires. O projeto da
obra, que vai reforçar o fornecimento de água para
esta e outras localidades no entorno, conta com 10
estações elevatórias, 192km de adutoras e
subadutoras e 563 ligações domiciliares.

"Essa adutora vai abastecer dez municípios aqui
da região, com investimento de R$186 milhões. Além
da adutora, anunciei que estamos concluindo até o
mês de fevereiro o projeto executivo da barragem
do Rio da Caixa. Assim que eu receber o projeto
nós vamos licitar essa obra e fazer o mesmo que
fizemos na região norte: vamos ter dois grandes
reservatórios de água, e uma adutora interligando
esses dois sistemas, através da barragem do Zabumbão
e a do Rio da Caixa", afirmou o governador Rui Costa.

O SIAA irá reforçar as sedes municipais de

O PROJETO CONTA COM 10 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, 192KM DE ADUTORAS E
SUBADUTORAS E 563 LIGAÇÕES DOMICILIARES. (FOTO: CAMILA SOUZA/GOVBA)

Boquira, Paramirim, Caturama, Rio do Pires, Ibipitanga
e Macaúbas, e atender 7 localidades nas regiões de
Ibitiara e Ibipitanga, sendo Mocambo e Sussuarana
em Ibitiara, e Pitucy, Covas Da Mandioca, Lagoa Da
Prata, Morrinhos e Queimada Nova em Ibipitanga

Ainda para Rio do Pires , o governador
inaugurou o asfaltamento de 20km da BA-152, no
trecho do entroncamento da BA-156 com a cidade,
que contou com um investimento de mais de R$
13,5 milhões e vai beneficiar também os municípios
de Caturama e Paramirim; e inaugurou também a
estação retransmissora de sinal digital da TVE e TV
Educa Bahia, disponível para a região. O governador
também autorizou a reforma das pontes no povoado
do Curralinho e na comunidade da Placa no Rio da
Caixa, em um convênio com a prefeitura para a
pavimentação com drenagem superficial nas ruas
17 de Novembro, Pedro Pereira da Silva, Manoel
Cândido Pereira e José Pereira Filho. Além disso,
foram autorizadas a construção de um novo estádio
para o município, a modernização do Colégio
Estadual Paulo VI e a construção de um refeitório e
de uma quadra poliesportiva coberta no Colégio

Estadual do Campo de Ibiajara, no distrito de Ibiajara.
Os recursos que estão sendo investidos em Rio do
Pires totalizam mais de R$ 200 milhões. "Vamos fazer
uma ampliação no colégio, com cobertura da quadra,
incorporar um auditório, refeitório, mais um bloco
com cinco salas de aula e biblioteca. Esta é uma
cidade que tem a educação com indicadores muito
bons e a gente quer fortalecer, com a educação em
tempo integral e educação profissional", com-
plementou o secretário da Educação do Estado,
Jerônimo Rodrigues.

Nos últimos dois anos, Rio do Pires recebeu uma
ambulância e Títulos de Terra do Projeto Bahia Mais
Forte Terra Legal, orçados em R$ 316 mil. A cidade
também é consorciada da Policlínica Regional de
Brumado, que foi inaugurada em julho de 2021 e
teve investimento de R$ 27,9 milhões, entre obras e
equipamentos. De Rio do Pires, o governador segue
para Caturama, ainda nesta quarta-feira (08), onde
vai realizar a entrega de equipamentos ao Consórcio
de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia
do Paramirim, entre outros atos. Rui Costa visita ainda
o Colégio Estadual São Sebastião.
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CÂMARA DE ITUAÇU REALIZA SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO

A SESSÃO FOI CONDUZIDA PELO PRESIDENTE CÉSAR DO POVO E CONTOU COM
AS PRESENÇAS DOS VEREADORES, PREFEITO, VICE, AUTORIDADES E CONVIDADOS

Na sexta-feira, dia 17, a Câmara de Vereadores
realizou uma belíssima sessão solene para homenagear
20 pessoas, que não nasceram em Ituaçu, mas por
suas relevantes contribuições para o desenvolvimento
do município receberam o título de Cidadão Itua-
çuense. A sessão foi conduzida pelo Presidente César
Wanderley Brito, o popular 'César do Povo' e pelo Mestre
de Cerimônia Eduardo Morais, contando com as pre-
senças de todos os vereadores: Adriano Machado,
Almir Pessoa, César do Povo, Nei de Tranqueiras, Joel
Teixeira, Zé Paixão, Marcinho de Noé, Branco do Guigó,
Ronaldo Rocha, Sivaldinho e Nenê de Dona Santa. O
prefeito Phellipe Brito e o vice-prefeito Luiz Pessoa
também marcaram presença na sessão solene.

Transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara
de Ituaçu, a sessão foi realizada de forma presencial
no plenário do legislativo municipal, que neste
primeiro ano de gestão do Presidente César do Povo
foi reformado, climatizado, recebeu novo mobiliário
e serviço de sonorização para dar melhores
condições de trabalho aos vereadores, mais conforto
para o público que prestigia as sessões presen-
cialmente e possibilitar a transmissão das sessões
pelas redes sociais. Para a sessão solene, o plenário
e as demais dependências da câmara receberam uma
decoração especial, que mereceu elogios de todos.

Quase todos os homenageados compareceram
para receber pessoalmente os seus Títulos de Cidadão
Ituaçuense. Os poucos que não puderam comparecer,
enviaram representantes para receber a honraria. Foram
homenageados com o Título de Cidadão Ituaçuense:
André Luiz Cedraz Silva, Armando Souza Luz, Aroldo
Lima Chaves, Carlos Alberto Pinto Dantas, Caroline
Simões Caffé Pessoa, César Teixeira Pimentel, Erick Maciel
de Almeida, Hamilton Matos Lima, Henrique Duarte
Filho, Hugo Dutra Luz, João de Deus Lins de
Albuquerque, Manoel Messias Calazans Freitas,
Marlon Aguiar Silva, Nivaldo Pamplona dos Santos,
Paulo Roberto Correia, Petronílio da Trindade Freire,
Romério Alves Abreu, Tadeu Teixeira Correia, Valtércia
Novais Gomes Pires e Wilson Rafael Bezerra de
Figueiredo.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

Os títulos foram entregues pelos vereadores que
propuseram os Projetos de Resolução. Após a entrega
dos títulos, alguns homenageados usaram a palavra
para agradecer o título honorífico recebido. Já os

Edis usaram a fala para enaltecer a relevância dos
homenageados para a comunidade e a importância
para o município. Ao final da sessão, todos foram
convidados para participar de um excelente coquetel.
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CONFIRA QUEM FORAM OS HOMENAGEADOS
COM O TÍTULO DE CIDADÃO ITUAÇUENSE



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.314 - 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2021Página 14

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

SEBRAE: BRUMADO, JEQUIÉ E ITAPETINGA
RECEBERAM CICLO DE PALESTRAS SOBRE

HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

O Sebrae realizou na última semana, em três
cidades da região Sudoeste, um ciclo de palestras
sobre humanização em saúde. Receberam o evento,
entre os dias 8 e 10, os municípios de Brumado,
Jequié e Itapetinga com o palestrante Rodrigo Leão,
administrador, coach e especialista em atendimento.

Fernanda Trindade é dentista e participou do
evento no município de Brumado. Para ela a temática
de humanização nos atendimentos em saúde é
extremamente importante, principalmente em um
momento em que os profissionais de saúde
enfrentam muitas dificuldades no contexto da
pandemia. "Essa temática foi muito bem explorada
pelo palestrante. Ele abordou a questão de visualizar

OS EVENTOS FORAM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 8 E 10 E CONTOU COM
A PRESENÇA DO PALESTRANTE RODRIGO LEÃO, ADMINISTRADOR, COACH

E ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO. (FOTO: SEBRAE)

o indivíduo que está chegando ao seu serviço, olhar
além do problema que ele está te relatando. Também
pensar em como acolher, qual ambiente você pode
proporcionar. Além de humanizar o próprio
atendimento, é humanizar as relações dos
colaboradores em si, percebendo que o trabalho do
outro é importante para que seu trabalho seja feito
de uma forma humanizada. Espero que seja o primeiro
de muitos temas a serem trabalhados pelo Sebrae
dentro da temática da saúde", relatou a dentista.

Juliana Mangabeira, analista do Sebrae, explicou
que esse ciclo de palestras foi uma iniciativa que
buscou sensibilizar o público local, com uma temática
bastante pertinente ao momento. "Apesar de tanta

tecnologia, desenvolvimento, novos equipamentos e
técnicas dentro do setor, a gente está lidando com
vidas. Então, apesar de você ter a melhor técnica
para aplicar, não se pode esquecer que estamos
tratando de humanos, e que esses humanos têm
sentimentos", destacou a analista.

O objetivo agora é que outras atividades sejam
desenvolvidas nesses municípios no próximo ano,
dentro do programa Revigora Saúde. Segundo
Mangabeira, "o objetivo é que em 2022 o Sebrae
comece a desenvolver ações específicas para empresas
do segmento de saúde, porque é um segmento muito
importante e muito expressivo em toda nossa região",
afirmou a analista.
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ÉRICO CARDOSO: RUI ANUNCIA NOVAS AÇÕES
EM INFRAESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE

ÁGUA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

O Programa de Recuperação de Rodovias do
Governo do Estado recuperou 17,5km da BA-903,
trecho entre os municípios de Érico Cardoso e
Paramirim, no sudoeste baiano. As obras entregues
pelo governador Rui Costa (PT), nessa terça-feira (07),
representam investimento de cerca de R$ 4 milhões
e têm o objetivo de impulsionar o desenvolvimento
regional para quase 30 mil baianos. Participaram da
solenidade os secretários da Educação (SEC-BA),
Jerônimo Rodrigues, de Infraestrutura (Seinfra),
Marcus Cavalcanti, das Relações Institucionais, Luiz
Caetano, e de Desenvolvimento Econômico (SDE),
Nelson Leal.

Rui também autorizou uma série de convênios
com o município, para obras nas áreas de educação,
abastecimento de água e desenvolvimento urbano.
"Estamos aqui para entregar mais uma obra de
infraestrutura, mais 17km de um total de R$ 81,8
milhões em rodovias que estão sendo recuperadas
aqui no vale", destacou o governador.

No pacote de autorizações que vão beneficiar os
moradores de Érico Cardoso, estão um convênio

ESSAS OBRAS REPRESENTAM CERCA DE R$ 4 MILHÕES E TÊM O
OBJETIVO DE IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA

QUASE 30 MIL BAIANOS. (FOTOS: MATEUS PEREIRA / GOVBA)

com a Seinfra para a iluminação da entrada da cidade;
com a Superintendência de Desportos da Bahia
(Sudesb) para a iluminação do Estádio Municipal, e
convênios com a Secretaria de Desenvolvimento e
Urbanismo (Sedur), por meio da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), para a
pavimentação da sede e para a reforma da Praça São
João da Sé. Também foram autorizados um convênio
para a construção do Centro Cultural, por meio da
Secult, e a licitação de uma nova unidade escolar,
através da Secretaria da Educação.

 "Estamos licitando pela Cerb um sistema de água
no valor de R$ 2,2 milhões. Nós temos feito o maior
investimento de abastecimento de água da história
da Bahia, com o programa Água para todos. Vamos
licitar, em fevereiro, assim que o projeto executivo
estiver concluído, a Barragem do Rio da Caixa, no
valor de R$ 60 milhões. Nós vamos unir, com uma
adutora, a Barragem do Zabumbão e a Barragem do
Rio da Caixa, como nós fizemos no Norte do Estado,
porque nós queremos uma infraestrutura hídrica
nessa região, para não faltar mais água para a

população", declarou Rui, destacando também os
investimentos em educação: "Só este ano, nós
licitamos R$ 1,8 bilhão para melhorar as escolas no
Estado. Educação é o que transforma a vida das
pessoas. Então hoje a gente traz uma escola nova
que se propõe a ser tempo integral, onde o aluno
chega de manhã, toma café, aprende as matérias,
almoça e de tarde vai aprender um curso técnico,
praticar arte, cultura, esporte".

A BA-903 recebeu uma nova pavimentação
desde o entroncamento com a BA-152, em Paramirim,
até o município de Érico Cardoso. Os armários,
geladeiras, fogões e outros equipamentos chegam à
loja do empresário local, Waldemar Oliveira, pela
rodovia. "Muitos fornecedores entregavam a mercadoria
em Paramirim, a gente tinha que pagar um frete extra
para trazer até aqui por causa da estrada, que era muito
ruim. O trecho que hoje demora 15 minutos para fazer,
já demorei mais de uma hora, quebrava o carro, era
horrível. Eu acho que essa estrada vai melhorar muito
não só para a economia, mas para todo mundo que
mora aqui na região".

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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IBIASSUCÊ: NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
RECEBEU A BENÇÃO NA ÚLTIMA QUINTA (16)

Na última quinta-feira (16), aconteceu a benção
do novo Cemitério Municipal de Ibiassucê, que está
localizado no Bairro Novo Pedrinhas. A benção foi
realizada pelo padre Isaias Afonso e estiveram
presentes, o prefeito Adauto Prates, o vice-prefeito
Nando Cardoso, o chefe de Gabinete Gilmar Rocha,
os secretários municipais de Infraestrutura, de
Administração, de Saúde e de Assistência Social, Érico

A BENÇÃO FOI REALIZADA PELO PADRE ISAIAS AFONSO E ESTIVERAM
PRESENTES O PREFEITO ADAUTO PRATES, O VICE NANDO CARDOSO, O CHEFE

DE GABINETE E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

Viana, Sebastião Neto, Rosania Almeida e Maria
Placivana, respectivamente.

Um dos grandes anseios da população era a
construção do novo cemitério, pois o atual já está
quase em sua capacidade máxima. Segundo o
Prefeito, este foi um compromisso firmado pela
gestão com a população e que isso acaba de ser
concretizado. "Essa obra está sendo realizada com

recursos próprios do município, é um cemitério
diferenciado, com uma grande estrutura para que
possamos, com todo respeito que merecem,
sepultar os restos mortais dos que falecerem. Em
um tumulo pode ser sepultado até 4 pessoas da
mesma família.  É uma obra extremamente
importante e necessária para o nosso município",
disse Adauto Prates.
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IGAPORÃ: RUI AUTORIZA INVESTIMENTO DE R$ 17
MILHÕES EM ESCOLA E ANUNCIA NOVAS OBRAS

Uma nova escola com 12 salas de aula será
construída em Igaporã, na região do centro-sul
baiano, com um investimento de R$ 17 milhões. Na
terça-feira (07), o governador Rui Costa (PT) visitou
o município, onde assinou ordem de serviço para a
construção da nova sede do Colégio Estadual de
Igaporã, na Rua Daniel Soares Bonfim, que contará
com biblioteca, laboratórios, auditório, refeitório,
vestiário, quadra poliesportiva coberta e campo de
futebol society, além de um complexo poliesportivo e
outras estruturas fazem parte do projeto, beneficiando
um total de 781 alunos quando concluída.

"Será um complexo educacional, cultural e
esportivo, com piscina, pista de atletismo, campo
society, espaços para arte e cultura e também espaços
para aprendizagem de cursos profissionalizantes.
Além disso, anunciamos investimentos em

A NOVA SEDE DO COLÉGIO ESTADUAL DE IGAPORÃ SERÁ CONSTRUÍDA NA
RUA DANIEL SOARES BONFIM, BENEFICIANDO UM TOTAL DE 781 ALUNOS

QUANDO CONCLUÍDA. (FOTOS: CAMILA SOUZA / GOVBA)

infraestrutura, equipamentos para o hospital,
iluminação na entrada da cidade, ou seja, são várias
obras urbanas para melhorar a vida das pessoas",
afirmou Rui.

O secretário da Educação do Estado (SEC/BA),
Jerônimo Rodrigues, explicou que "a estrutura da
escola atual passará para a Prefeitura [de Igaporã],
que definirá o uso dela para creche, escola ou algo
do tipo. Estamos fazendo intervenções para que a
gente possa acolher os estudantes em um ambiente
adequado, com a educação em tempo integral. Vamos
garantir os equipamentos para que possamos
melhorar o rendimento e a aprendizagem dos
estudantes".

Ainda em Igaporã, Rui autorizou obras de
extensão de 2,8km da rede de iluminação pública,
implantação da iluminação nas duas entradas da

cidade, um convênio com a prefeitura municipal no
valor de R$ 1,6 milhões para pavimentação em
paralelepípedo das Travessas 1, 2 e 3, além da
duplicação de trecho da Rua João Pereira dos Santos,
Rua Projetada A, Rua Projetada B e Rua Antônio
José da Silva. Por fim, Rui anunciou a aquisição de
equipamentos para o Hospital Municipal José Olinto
Cotrin Fernandes, que totalizam R$ 476 mil em
investimentos.

De Igaporã, Rui seguiu para Érico Cardoso, também
na região sudoeste do estado, onde vai entregar a
obra de recuperação da Rodovia BA-903, no trecho
entre o município e o entroncamento da BA-152,
localizada em Paramirim. A intervenção foi realizada
pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra),
com investimento de quase R$ 4 milhões, beneficiando
mais de 30 mil habitantes da cidade e entorno.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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TANQUE NOVO E MAIS 3 MUNICÍPIOS BAIANOS
TÊM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDA

O Governo Federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR), reconheceu a situação de
emergência nos municípios baianos de
Retirolândia e Tanque Novo devido ao
período de estiagem e de Jaguaquara
e Teolândia devido às fortes chuvas
que vêem atingindo a região, nesta
semana, em portarias publicadas do
Diário Oficial da União (DOU) na
segunda (13) e terça (14).

Também obtiveram o reconhe-
cimento federal devido à estiagem os
municípios de Riacho de Santana (RN),
Palmácia (CE) enquanto Francisco
Dantas (RN), Lagoa Nova (RN), Parelhas
(RN), Santa Maria (RN) e Canindé (CE)
foram em razão da seca. Os municípios
mineiros de Corinto e Rio Casca

EM RETIROLÂNDIA E TANQUE NOVO (NA FOTO) O RECONHECIMENTO
SE DEU DEVIDO A ESTIAGEM, ENQUANTO EM JAGUAQUARA E TEOLÂNDIA

FOI DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS. (FOTO: DIVULGAÇÃO)
também foram atingidos pelas fortes
chuvas.

Com o reconhecimento federal de
situação de emergência, os municípios
atingidos por desastres naturais podem
solicitar recursos do MDR para
atendimento à população afetada,
restabelecimento de serviços essenciais
e reconstrução de equipamentos de
infraestrutura danificados pelo desastre.
A solicitação deve ser feita por meio
do Sistema Integrado de Informações
sobre Desastres (S2iD). Com base nas
informações enviadas, a equipe técnica
da Defesa Civil Nacional avalia as
metas e os valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada portaria no
DOU com a especificação do montante
a ser liberado.
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CACULÉ: MORADORES DO ALTO DO CRUZEIRO
ASSISTIRAM FILME NA PRAÇA PÚBLICA

O PÚBLICO ALVO É COMPOSTO POR FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E
CONTOU COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA, BRINCADEIRAS E RECREAÇÃO

ENTRE AS CRIANÇAS. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / SESAU CACULÉ)

Na noite do último dia 04, sábado, moradores
do bairro Alto de Cruzeiro apreciaram o filme
"Abominável", exibido em praça pública. A
apresentação do longa, faz parte do projeto Cine
Track, que é uma iniciativa do Governo do Estado,
através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, que em ação conjunta com
a Secretaria Municipal de Assistência Social (Sesau)
de Caculé, pode levar um momento de diversão para

os residentes da localidade. A ação também faz parte
de mobilizações para chamar atenção da população
sobre os prejuízos causados pela exploração e abuso
sexual e trabalho infantil. O público alvo é composto
por famílias assistidas pelo Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) e contou com distribuição
de pipoca, brincadeiras e recreação entre as crianças.

Lançado em 2019, o filme 'Abominável' conta a
história de Yi (Chloe Bennet), uma adolescente que,

certo dia, descobre que um yeti está no telhado do
prédio em que ela mora. A partir disso, ela e seus
colegas passam a chamar a criatura mística de
"Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem
levá-lo até sua família, que está no topo do planeta.
Porém, os três amigos terão que conseguir despistar
o ganancioso Burnish (Eddie Izzard) e a zoóloga
Dra. Zara (Sarah Paulson), que querem pegar o yeti a
qualquer custo.
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PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRUMADO BUSCA
NA SERIN ASFALTAMENTO PARA O POVOADO DE
TERRA VERMELHA, EM MALHADA DE PEDRAS

Na terça-feira, dia 30/11, a
presidentes da Câmara Municipal de

Brumado, e Verimar do Sindicato,
juntamente com o Presidente da
Câmara de Malhada de Pedras,

Evânio Oliveira, estiveram em
audiência com o Secretário de

Relações Institucionais do Estado
(SERIN/BA), Luiz Carlos Caetano,

para tratar das obras de asfaltamento
da estrada que liga o município de

Brumado ao Povoado de Terra
Vermelha, em Malhada de Pedras. Os

edis contaram com o apoio do
suplente a deputado

estadual Rosival Leite.
Segundo Verimar, esse trecho de

aproximadamente 70km possui um
grande fluxo de pessoas e que o seu

possível asfaltamento "beneficiará o
escoamento de produtos, logística,

bem como, melhorará o acesso dos
transportes dos usuários que ali

trafegam", disse Verimar, em nota,
afirmando ainda que "Estamos

buscando diuturnamente projetos de
investimentos em todos as áreas para

o nosso povo."
Na oportunidade, foi solicitada

ainda ao titular da SERIN/BA uma
reunião com o Secretário de

Segurança Pública do Estado (SSP/
BA), Ricardo Mandarino, para tratar
de melhorias na segurança pública

dos municípios.

ALÉM DA AUDIÊNCIA NA SERIN, A VEREADORA BRUMADENSE VERIMAR
DO SINDICATO CONSEGUIU UMA AUDIÊNCIA COM O TITULAR DA SSP/BA

PARA TRATAR DE QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE BRUMADO.
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GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGOU REFORMA
DE HOSPITAL EM PARATINGA E ANUNCIA NOVOS

INVESTIMENTOS EM DIVERSAS ÁREAS

Nesta terça-feira (14), em Paratinga, no oeste
baiano, o governador Rui Costa (PT) inaugurou a
obra de reforma e a ampliação do Hospital Municipal
Semiramis Alves Brandão. O investimento feito pelo
Governo do Estado em equipamentos na unidade
de saúde ultrapassa R$ 435 mil.

"Nós fizemos uma parceria com o município para
a requalificação e ampliação do hospital. Na região,
nós fizemos parcerias com várias prefeituras
municipais, como Ibotirama, Bom Jesus da Lapa, Santa
Maria da Vitória e Barreiras. Aqui, em Paratinga,
anunciamos investimentos também na educação,
obras de infraestrutura, em avenidas e iluminação, e
obra no centro cultural e educacional. Que possamos,
em breve, inaugurar todas essas obras", afirmou o
governador, que inaugurou simbolicamente a
Unidade de Processamento de Derivados de
Mandioca, que fica na localidade de Poção de Santo
Antônio, no valor de R$ 600 mil. Ainda para apoiar
a agricultura familiar, o governador anunciou a

O INVESTIMENTO FEITO PELO GOVERNO DO ESTADO EM
EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE ULTRAPASSA R$ 435

MIL. (FOTOS: ALBERTO COUTINHO / GOVBA)

aquisição de uma motoniveladora e um trator esteira
para o Consórcio de Desenvolvimento do Velho Chico.

Rui visitou ainda a Escola Municipal Professora
Maria Onília Barbosa Nogueira e autorizou a
Secretaria da Educação (SEC) a licitar as obras de
modernização da estrutura da unidade, para que o
local passe a sediar o Colégio Estadual Evandro
Brandão. Serão implantadas 12 salas de aula, campo
society, cozinha industrial, refeitório, uma pista de
atletismo e piscina semiolímpica com arquibancada e
vestiários. Além da nova escola, o governador visitou
o Centro do Saber, um espaço de valorização da cultura
e tradições do município, e autorizou a SEC a concluir
as obras, a partir de um investimento de R$ 3 milhões.

"Em Paratinga, nós vamos fazer a entrega de duas
escolas hoje estaduais para o município. Vamos fazer
um complexo educacional, juntando os dois colégios
em um único. A prefeitura também tem um centro
cultural, o Centro do Saber, e vamos fazer uma parceria
para equipar, colocar sonorização, iluminação, para que

o município disponha de um equipamento cultural e a
escola possa fazer uso", explicou o secretário da
Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

No município, Rui ainda autorizou a Secretaria
de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) a licitar
a construção do Sistema de Abastecimento de água
nas localidades de Lagoa de Cima, Pedra Comprida,
Paulista, Periquitos, Malhada de Juá, Poção do Santo
Antônio e Pereiro do Mocambo. A obra será
realizada pela Companhia de Engenharia Ambiental
e Recursos Hídricos (Cerb), com um investimento de
R$1,9 milhão. Já a Secretaria do Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte (Setre) recebeu autorização para licitar
a construção da Areninha Society, por meio da
Superintendência de Desportos (Sudesb). A Secretaria
da Segurança Pública (SSP) foi autorizada a licitar as
obras da nova delegacia e da nova unidade da Polícia
Militar no município. E a Secretaria de Infraestrutura
(Seinfra) vai licitar o sistema de iluminação nas
avenidas Rio Branco e Manoel Novaes.
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GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO EMPOSSA
NANCY FERRAZ, NOVA SECRETÁRIA DE SAÚDE

A Prefeitura de Guanambi, através de seu perfil
no Instagram, transmitiu a posse da nova secretária
municipal de Saúde, ocorrida nessa quinta-feira (02).
O prefeito Nilo Coelho (DEM/UB), ao lado de
vereadores, secretários e autoridades presentes,
assinou o decreto de nomeação de Nancy Ferraz
Cardoso da Silveira, que sucede a Dra. Roberta
Gonçalves Mota.  "Tenho conhecimento do enorme
desafio que recebo, ao tempo agradeço a colega ex-
secretária pelo trabalho realizado à frente da pasta e
também ao prefeito Nilo Coelho pelo gesto de nos
dar autonomia para realização do trabalho", disse
Nancy ao ser empossada.

A ex-secretária Roberta Gonçalves participou da
transmissão de cargo através de videoconferência e se
emocionou ao falar de sua trajetória à frente da pasta
no pior momento da pandemia da Covid-19.

NANCY FERRAZ CARDOSO DA SILVEIRA (NA FOTO) SUCEDE A DRA. ROBERTA
GONÇALVES MOTA NO COMANDO DA PASTA. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

Agradeceu ao prefeito Nilo Coelho, ao vice Nal, aos
secretários e aos vereadores, além de toda a equipe
pela colaboração e afirmou que seguirá ajudando a
gestão no período de transição e no que for necessário.

Nancy Ferraz Cardoso da Silveira é natural de
Vitória da Conquista e com familiares em Caetité. Ela
é neta do renomado médico Dr. Crescêncio Silveira.
Nancy tem ampla experiência em diversos órgãos
das instancias estadual e federal, na área de saúde
pública. Ela é formada em Terapia Ocupacional pela
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pós-
graduada em Gestão e Micropolítica em Saúde Pública
pela Universidade Federal Fluminense (UFFO).
Também é Leader Coach e Gestão Comportamental
(ICoach Desenvolvimento Humano) e possui curso
de Gestão e Administração Hospitalar pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

Nancy também foi Diretora de Saúde do Hospital
Geral de Vitória da Conquista (HGVC) entre os anos
de 1994 e 2004. No Ministério da Saúde, entre 2005
e 2008, exerceu a função da assessora da
Coordenação Geral de Urgência e Emergência e da
Coordenação Nacional de Humanização, e como
consultora técnica no Programa Nacional de
Qualificação da Atenção à Saúde e na Coordenação
Geral de Atenção Hospitalar, além de ter atuado como
certificadora de Hospitais de Ensino Superior. Na
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), atuou
de 2008 a 2017 na Diretoria de Projetos Estratégicos
e Desenvolvimento Institucional, como assessora
Especial Bahiafarma e Diretora do Programa de
Assistência Domiciliar. A última atuação profissional
foi como líder executiva do Programa Primeiro Emprego,
da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 037/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para
eventual e futura aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felinto
da Silveira Maia e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Entrega das Propostas: a partir de 13/12/2021 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/12/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.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. 09/12/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO - RDC ELETRÔNICO N º. 002/2021 - UASG: 983339 -OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM
DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO BONS ARES NO MUNICÍPIO DE ARACATU, CONFORME CONVÊNIO
016/2021 JUNTO A CONDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS. Entrega
das Propostas: a partir de 21/12/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/01/2022 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamen-
tais.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. 20/12/2021. James Lima Porto - PRESIDENTE CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo modo de disputa aberto e fechado, tipo menor
preço Global, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a aquisição de 03 (três) veículos automotores novos (zero
quilômetro), sendo 02 (dois) veículos do tipo passeio e 01 (um) veículo do tipo picape, para atender as demandas administrativas
e institucionais da Câmara de Vereadores de Brumado-BA, conforme condições e especificações constantes do Termo de
Referência e demais anexos integrantes do Edital. O instrumento convocatório está disponível, em sua integralidade e sem
custo, na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 – Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às
14:00 horas ou nos sites www.licitacoes-e.com.br (CÓDIGO: 913396) e www.cmbrumado.ba.gov.br. A reunião para julgamento
das propostas e documentos de habilitação realizar-se-á no dia 22 de dezembro de 2021, às 08:30 horas, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Ana Paula dos Santos Silva Caldeira – Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone:
(77) 3453 – 8601. Brumado-BA, 10 de dezembro de 2021. ANA PAULA DOS SANTOS SILVA CALDEIRA - PREGOEIRA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - OBJETO: Aquisição de móveis destinados aos gabinetes parlamentares e demais
setores da Câmara de Vereadores de Brumado. CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa
JARDIM SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, foi mantida decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a
qual habilitou e declarou vencedora do Pregão Presencial Nº 020/2021 a licitante JARDIM SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI, CNPJ Nº 13.932.885/0001-09, 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 Presencial Nº 020/2021 para que atinjam os seus legais
e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se. Brumado/BA, 17 de novembro de 2021. VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA -
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 - 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 029/2021, tendo como
objeto o registro de preços para a aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus
anexos, que será realizado no dia 28 de dezembro de 2021, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 13 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 003/2021-FMS - O Município de Caculé - Bahia, em conformidade
com o que dispõe a Constituição Federal da República de 1988, em especial os seus artigos 196 e seguintes, as Leis n° 8.080/
1990 e nº 8.142/1990, as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alterações, torna público aos interessados que
está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 003/2021-FMS no período de 20 de dezembro de 2021
a 31 de dezembro de 2022, em horário de expediente, das 7h00min às 13h00min e das 14h00min às 17h00min, na Secretaria
Municipal de Saúde, sito a Praça Coração de Jesus, nº 191, Centro, Caculé - Bahia. Objetivando Chamamento Público para fins
de CREDENCIAMENTO de pessoa física ou jurídica para prestação de Serviços de Saúde para atender às necessidades do
Município de Caculé/BA, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Os demais atos serão publicados no diário
Oficial do Município, link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede na
Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro - deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP Nº 010/
2021, em 23 de dezembro às 09:00 horas para: contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de usina/sistema
de geração de energia solar fotovoltaica Ongrid (sistema conectado à rede), compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação
deste junto à concessionária de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação e a efetivação
para a CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. O edital está disponível no prédio da Câmara Municipal
de Vereadores ou pelo sítio eletrônico: https://www.camaralivramentodenossasenhora.ba.gov.br/site/diariooficial. Os demais atos
deste processo, bem como as demais informações pertinentes poderão ser obtidas presencialmente na sede da Câmara Municipal
de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, com horário de atendimento: 08h:00min às 13h:00min de segunda à sexta.
Livramento de Nossa Senhora, 13 de dezembro de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - A Prefeitura Municipal de
Malhada de Pedras-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de
04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas
ulteriores alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 023/2021 do tipo menor
preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Peças, Materiais e Prestação de Serviços na
Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações
constantes do Edital, para o dia 20/12/2021. 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:
www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 20/12/2021 às 08:45h.
Início da sessão de disputa eletrônica: 20/12/2021, às 09:00h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77)
3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E RESCISÃO CONTRATUAL
- O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o CANCELAMENTO
da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 e Rescisão dos Contratos nº 020-09/2021, 021-09/2021 E 022-09/2021 firmados com
a empresa JJ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, nos lotes 06 e 20 com um valor total de R$
363.924,50 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Informações na sede da
Prefeitura Municipal. Malhada de Pedras-Ba, 16/12/2021. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - CONVOCAÇÃO DE LICITANTE CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR LOTE 02
-O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público a CONVOCAÇÃO
da empresa MARTINS E ATAÍDE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, classificada em segundo lugar no lote 02 com
um valor total de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). Malhada de Pedras-Ba, 16/12/2021. Carlos Roberto Santos
da Silva - Prefeito Municipal.

COMUNICADO
EXTRAVIADO O DIPLOMA DE RENARA FREITAS VILASBOAS
DO CURSO DE GEOGRAFIA – LICENCIATURA CONCLUÍDO NO
2º SEMESTRE DO ANO DE 2000 NO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS HUMANAS DO CAMPUS VI CAETITÉ / UNEB.

da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br). Marilene Gonçalves - Secretária Municipal
de Saúde; Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. Caculé, BA - 17/12/2021.
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - O Município de Caculé por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público para ciência dos interessados, o recebimento de Recurso Administrativo,
relativo Processo Licitatório - Tomada de Preços nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa(as) especializada(as) para
execução de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de Caculé - Bahia, do tipo menor
preço por lote, cada lote contendo uma escola, interposto pela empresa Licitante CONSTRUTORA E SERVICOS CHAGAS
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 37.944.734/0001-39, estabelecida na Rua da República, n°
122, Amaralina, Bom Jesus da Lapa - BA, CEP 47.600-000; razão pela qual consoante o disposto no artigo 109. § 3º da Lei 8.666/
93, fica declarado em aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de contrarrazões ao recurso recebido, na forma
de como estabelece o instrumento convocatório. 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, 17 de dezembro de 2021. Comissão Permanente
de Licitação: Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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GUAJERU: RUI ANUNCIA INVESTIMENTOS EM
INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

O governador Rui Costa esteve em Guajeru, na
manhã desta quarta-feira (15), em companhia dos
Deputados Marquinho Viana, Zé Raimundo, Vitor
Bonfim e Waldenor Pereira, onde foi recepcionado
pelo Prefeito Jilvan Teixeira (Galego), pelo vice-prefeito
Gilberto, pelo ex-prefeito Gil Rocha, vereadores,
secretários municipais e por prefeitos, vereadores e
lideranças políticas regionais. A passagem de Rui
pelo município começou com uma visita ao Colégio
Estadual Jorge Amado, que passará por obras de
ampliação e modernização e oferecerá ensino em
tempo integral, a pedido do Prefeito Galego.

O governador também anunciou importantes
investimentos em educação, saúde e infraestrutura
urbana. Dentre esses investimentos, destaque para a
construção de uma nova escola municipal, com 12
salas e complexo esportivo, bem como a celebração
de convênio entre a Secretaria de Educação do
Estado (SEC) e a Prefeitura destinando equipamentos

RUI VISITOU O COLÉGIO ESTADUAL JORGE AMADO, QUE PASSARÁ POR
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO E OFERECERÁ ENSINO EM

TEMPO INTEGRAL A PEDIDO DO PREFEITO. (FOTOS: SERTÃO HOJE)

e mobiliários para as Escolas municipais.
"Iremos ampliar e modernizar a escola estadual

com um investimento de R$ 5 milhões. A unidade
terá o mesmo padrão de infraestrutura que estamos
implantando nas novas escolas por toda a Bahia.
Para a nova escola municipal, o recurso também será
de R$ 5 milhões, com o objetivo de entregar uma
estrutura adequada para fortalecer a Educação na
cidade", destacou o governador.

Também a pedido do Prefeito Galego, Rui autorizou
a pavimentação com drenagem superficial importantes
de três ruas do município, que dão acesso a zona
rural e ao município de Condeúba. O investimento
em infraestrutura urbana será realizado através de
convênios celebrados entre Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedur), através da Conder, e a prefeitura
municipal. Os investimentos superam R$ 1,3 milhão.

A praça principal do município também passará
por uma revitalização, com investimento superior a R$

1 milhão. O governador Rui autorizou ainda a
Secretaria de Saúde (Sesab) a firmar convênio com a
Prefeitura de Guajeru para cessão de equipamentos para
reforçar o atendimento nas unidades municipais de saúde.

O Prefeito Jilvan Teixeira (Galego), em sua fala,
agradeceu ao governador pelos investimentos,
destacou as obras que estão sendo realizadas com
recursos próprios na sua gestão, dentre as quais
destaque para a reforma e ampliação do Centro de
Saúde, construção do Centro de Reabilitação e da
Garagem Municipal. "Guajeru é um município com
poucos recursos, mas estamos administrando bem
esses recursos públicos, pagando rigorosamente
todos os funcionários e fornecedores, conseguindo
realizar obras com recursos próprios e ainda ter um
caixa de reserva para nos dar tranquilidade para
administrar. Governo bom é governo que melhora a
vida das pessoas e é isso que estamos fazendo",
destacou Galego.


