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Bahia Produtiva beneficia 32 mil
famílias de agricultores familiares
A

s ações voltadas para qualificação da base de produção e acesso a mercados têm transformado a vida de
32 mil famílias de agricultores e
agricultoras familiares e de povos e comunidades tradicionais
do meio rural baiano, atendidos
pelo projeto Bahia Produtiva. A
iniciativa integra a estratégia
de política pública realizada na
Bahia para o fomento ao desenvolvimento rural.
O Bahia Produtiva, executado
pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR),
por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional

Divulgação

(CAR), apoia 864 projetos de
organizações produtivas nos
27 Territórios de Identidade do
estado, totalizando investimentos de mais de R$ 290 milhões.
O projeto atua também para
aumentar a receita líquida e a
segurança alimentar dos beneficiários, bem como melhorar o
acesso aos serviços de abastecimento de água e saneamento
dos domicílios.
Por meio de editais, os recursos
são destinados ao fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas da agricultura familiar, a
exemplo da caprinovinocultura,
mandiocultura, fruticultura, api-

cultura e meliponicultura.
A fruticultura, por exemplo,
está recebendo recursos de mais
de R$ 22 milhões. Desses, R$ 10
milhões foram destinados para
a cadeia do cacau e chocolate.
Os recursos são investidos na
melhoria da qualidade da amêndoa, com ações que incluem a
escolha das mudas, adubação,
preservação do meio ambiente,
recomposição de áreas e outras
iniciativas que possibilitam a
estruturação do processo de beneficiamento da produção, com
o acompanhamento da assistência técnica e extensão rural
(Ater).

Pedágio da Ponte Salvador-Itaparica será
mais barato para moradores da Ilha
O vice-governador da Bahia,
João Leão (PP), disse que o pedágio da Ponte Salvador-Itaparica
será mais barato para os moradores da Ilha de Itaparica. O progressista já tinha dito que o pedágio ficaria em torno de R$ 40.
“A nossa intenção é que os moradores de Itaparica venham de
carro para Salvador. A ideia é que
o valor seja menos da metade. Fique entre R$ 10 ou R$ 15. Isso
vai depender da empresa que ganhar [a licitação]”, declarou, em
entrevista.
Leão estima que a Ilha terá cerca de 300 mil pessoas durante o

período da construção da ponte. Segundo ele, o governo vai
ajudar os municípios Itaparica e
Vera Cruz a implantarem o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).
“Nós precisamos dar condições
para ilha. Então, vamos fazer
uma parceria com os municípios
de Vera de Cruz e Itaparica para
implantarem”, pontuou.
Caso
O vice-governador da Bahia,
João Leão (PP), disse, no dia 09
de janeiro, que o pedágio da Ponte Salvador-Itaparica ficará em

torno de R$ 40.
“Pode ser um pouco mais ou
um pouco menos. Esse é valor
para o carro comum”, disse o progressista, em entrevista ao Bahia
Notícias. Segundo ele, o valor dos
demais veículos será decidido em
função de normas que já definem
outros pedágios.
Leão ressaltou que, até o dia
17 de janeiro, o governo receberá as últimas propostas de empresas interessadas em erguer a
ponte. Segundo ele, a expectativa
é lançar até o dia 31 deste mês
a licitação definitiva na Ibovespa,
em São Paulo.

“Espero que o Brasil tenha um ano de
paz”, disse Rui na Lavagem do Bonfim
Divulgação

O governador Rui Costa chegou à Igreja da Conceição da Praia para prestigiar e acompanhar as homenagens ao Senhor do Bonfim

Como manda a tradição,
logo cedo, ontem (17), o governador Rui Costa chegou à
Igreja da Conceição da Praia,
em Salvador, para prestigiar e
acompanhar as homenagens
ao Senhor do Bonfim. O dia começou com a participação no
ato ecumênico, que acontece
nas escadarias do santuário. A
primeira-dama Aline Peixoto,
o vice-governador João Leão e
gestores estaduais acompanharam o governador no festejo

popular.
“A Festa do Bonfim é singular. As pessoas vêm pela cultura, pela história, pela tradição
religiosa. É um momento único
de fé em Deus e no Senhor do
Bonfim. Um momento de agradecer e fazer pedidos. Eu desejo que tenhamos um ano de paz
e muita saúde. Que neste 2019
o Brasil retome o seu crescimento, a geração de emprego e
que conquiste a paz que os brasileiros precisam”, disse Rui.

Terminado o primeiro ato da
festa, Rui iniciou a caminhada,
junto com o cortejo, para um
dos pontos mais emblemáticos
e visitados da capital baiana,
a Igreja do Bonfim. Lá, após
percorrer oito quilômetros, Rui
acompanhou a tradicional Lavagem do Adro da Basílica.
Este ano, mais de dois mil
policiais, entre militares, civis e
bombeiros, estarão espalhados
ao longo do percurso, visando
garantir a segurança da festa.

A iniciativa integra o fomento do desenvolvimento rural

Secretários de Rui Costa ganham pelo menos
meio milhão de reais com extras em 2018
Divulgação

A gratificação é paga além do salário dos secretários e recompensa quem participa de conselhos em órgãos públicos

Quinze secretários da gestão
do governador Rui Costa (PT)
ganharam juntos, em 2018, mais
de R$ 545 mil em jetons. A gratificação é paga além do salário
dos secretários e recompensa
quem participa de conselhos em
órgãos públicos. Nos bastidores,
entretanto, o benefício é tratado
como uma forma mais fácil de
equiparar o salário do servidor
público ao dos encontrados no
setor privado.
No último ano, o campeão no
recebimento das vantagens foi o
titular da Fazenda (Sefaz), Manoel Vitório, que recebeu apenas em
2018 pelo menos R$ 117 mil em
jetons por participar de encontros da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car).
Vitório, confirmado no segundo mandato de Rui, foi um dos
arquitetos do pacote de austeridade que o governador enviou
ao Legislativo e que, entre outras
providências, aumentou a alíquota da previdência estadual para
servidores.
Segundo o portal da Transparência do governo do Estado,
além do secretário da Fazenda,
o titular da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à
Pobreza (Semps) da Bahia, Cézar
Lisboa, também arrematou uma
farta quantia em jetons em 2018.
Lisboa faturou R$ 108 mil no
ano além dos ganhos mensais. A
cifra equivale a 108 salários mínimos a mais na conta do responsável pelo combate à pobreza na
Bahia dentro do governo.

O terceiro colocado na lista de
beneficiários é chefe da Secretaria
da Promoção de Igualdade Racial
(Sepromi). Fabya Dos Reis Santos
recebeu R$ 54 mil por participar
de reuniões do conselho administrativo. A mesma quantia foi dada
a André Curvello, da Secretaria De
Comunicação Social (Secom), por
participar de reuniões da extinta
Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (Conder).
Os secretários da Casa Civil,
Bruno Dauster, da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Jerônimo
Rodrigues, da Secretaria para Mulheres, Julieta Palmeira, e da pas-

ta de Trabalho, Emprego, Renda,
Vicente Neto, receberam cerca de
R$ 30 mil de jetons no ano.
Também receberam jetons, em
menor escala, Fábio Villas-Boas
da Secretaria da Saúde do Estado
da Bahia (R$ 1,350 mil), Maurício Barbosa da Secretaria da
Segurança Pública (R$ 1,296),
Arany Santana da Secretaria de
Cultura da Bahia (R$ 690) e Rodrigo Hita da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (R$
450).
Na prefeitura de Salvador, dez
secretários de ACM Neto ganharam, juntos, no ano passado, R$
952.841,80 em jetons.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUÍPE
CNPJ N: 14.222.574/0001-19

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 001/2019
O pregoeiro da PMCJ, realizará pregão, no dia 30 de janeiro de 2019 às 09:00, na sala de reunião da COPEL, cujo objeto
é a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso
por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia,
constituindo uma solução integrada em diversas áreas, conforme especificações técnicas, constantes do edital. O Edital
e anexos, encontram-se a disposição dos interessados na sala da COPEL, sito à Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n,
Centro, Conceição do Jacuipe - BA, de 2ª. a 6ª feira no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa.
Mais informações através do fone: (75) 3243- 1805.Conceição do Jacuipe, 17 de janeiro de 2019. Elenilson de Jesus
Machado, pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07-2019
O Pregoeiro do município de Ibirapitanga - Bahia, fará realizar no dia 29 (vinte e nove), do mês de janeiro de 2019 às 8:00h, no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-07-2018, Menor Preço por lote, a presente licitação
tem como objeto e operação, contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para preparação da merenda
escolar das escolas da rede municipal de ensino deste município, o Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda
a sexta-feira, das 7:00 às 12:00h, até o dia 28 de janeiro de 2019, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio
www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações - pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei
n. 10.520/2002, os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial.
Ibirapitanga - Ba, 16/01/2019. José Wildes Azevedo Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
O Pregoeiro realizará licitação em 30/01/2019 ás 10h00m (horário de Brasília), Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N°
da Licitação: 752480. Objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento PARCELADO de gêneros alimentícios
para composição de cestas básicas, que serão destinadas a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza reconhecidamente carentes pela Secretaria de Assistência Social deste município, mediante a necessidade da contratante.
Informações: Tel. (75) 3654-2158. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.brejoes.ba.io.org.br. Brejões
- BA, 18 de janeiro de 2019. Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

