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Ministérios Públicos e Governo da Bahia
discutem fiscalização de barragens
R

epresentantes dos Ministérios Públicos do Trabalho
(MPT), do Estado (MP-BA)
e Federal (MPF) se reuniram com
gestores da área ambiental do
Governo da Bahia para traçar um
plano de fiscalização de barragens. A intenção dos MPs é unir
esforços dentro de um grupo de
trabalho com órgãos ambientais
para fazer um levantamento das
condições de segurança desses
equipamentos e definir meios de
reduzir riscos de eventuais rompimentos. No próximo encontro,
hoje, serão apresentados estudos feitos pelo Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(Inema) e pelos MPs. “No âmbito
trabalhista, nosso foco é com a
questão da saúde e da segurança dos empregados de empresas
e órgãos públicos a que mantêm
barragens no estado. Por isso,
vamos apresentar na reunião
uma lista de itens que precisam
ser atendidos impreterivelmente
e que deverão ser checados em

Ascom/MPE

cada uma das inspeções a serem
feitas”, afirmou o procurador-chefe do MPT na Bahia, que teve a
iniciativa de organizar a ação conjunta preventiva. O setor de perícias do órgão já foi acionado para
elaborar esse guia de inspeção.
Participaram da reunião, realizada na sede do MP estadual, no
Centro Administrativo da Bahia,
o procurador-chefe do MPT, Luís
Carneiro, a Procuradora-geral de
Justiça da Bahia, Ediene Lousado,
o secretário do Meio Ambiente
do Estado, Geraldo Reis, a coordenadora de Meio Ambiente e
Patrimônio Cultural do MPF, Bartira Góes, entre outros membros
do MP e técnicos do estado. Além
do estudo preliminar em fase final de elaboração pelo Inema, os
MPs também devem apresentar
no próximo encontro algumas
propostas de ação.
O objetivo é que todos os órgãos apresentem os itens a serem
fiscalizados para que as ações de
campo possam ser mais rápidas

e efetivas. “Estamos todos diante
de uma triste realidade e indignados com o que ocorreu em Brumadinho. Precisamos trabalhar
para evitar os riscos”, conclamou
Ediene Lousado. Os MPs solicitaram do Inema os relatórios atualizados da situação das barragens
existentes no estado, com medidas já adotadas.
Segundo a coordenadora do
Centro de Apoio às Promotorias
de Meio Ambiente e Urbanismo
(Ceama), promotora de Justiça
Cristina Seixas Graça, o MP estadual tem conhecimento dessa realidade e, diante do ocorrido em
Brumadinho, já pediu aos promotores de Justiça que apresentem
diagnósticos atualizados dos procedimentos instaurados nas suas
comarcas. “Precisamos dar transparência ao trabalho que está
sendo realizado no nosso estado
e falar sobre os possíveis riscos
que corremos”, frisou.
De acordo com o secretário Geraldo Reis, o Estado está

Deputados baianos apresentam 4 vezes mais
Moções do que Projetos de Lei na AL-BA
É no Poder Legislativo, personificado pela Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), que
propostas para melhorar o bem
estar da sociedade baiana devem
ser discutidas, aprovadas e propostas pelos deputados estaduais.
Entretanto, nos últimos anos
que compuseram a 18° Legislatura da Casa, que termina na
quinta-feira (31), os 63 deputados estaduais apresentaram 1
Projeto de Lei para cada 4 Moções.
Enquanto os Projetos de Lei
efetivamente podem fazer alterações no cotidiano social, as
Moções nada mais são do que
manifestações institucionais de
aplauso ou apelo para um determinado assunto defendido pelo
deputado, sem efeito prático. No
total, foram 1103 projetos e Pro-

postas de Emenda à Constituição
contra 4629 Moções.
As moções, em geral, comemoram o aniversário de uma cidade
ou de uma igreja, por exemplo,
ou ainda manifestam o pesar de
um deputado pelo falecimento de
um amigo ou personalidade baiana. Confira a estrutura de propostas inscritas pelos deputados.
RANKING DE LEGISLADORES
MAIS E MENOS EFICIENTES
O Bahia Notícias obteve a lista
de propostas inscritas pelos deputados por meio de Lei de Acesso à Informação e configurou um
ranking de eficiência parlamentar de acordo com o número de
propostas de impacto considerável apresentadas nos últimos
quatro anos.
Para fins objetivos, não foram
levados em consideração pro-

postas de denominação de logradouros (nomes de ruas, avenidas,
praças etc.), instituição de datas
comemorativas e declarações de
utilidade pública.
Com a análise dos dados, David Rios (PSDB) e Marcell Moraes
(PSDB) foram eleitos os legisladores mais eficientes da AL-BA
no 18°ano, enquanto, sem projetos relevantes, Marcelo Nilo
(PSB) e Fátima Nunes (PT) foram
apontados como os deputados legisladores menos eficientes.
Apesar da atividade de escrever leis ser fundamental a qualquer deputado, um bom parlamentar também se dedica a
outras atividades, como fiscalizar
o executivo, debater no plenário,
marcar presença nas comissões
que discutem diferentes questões
inerentes a Bahia e garantir obras
para as suas bases eleitorais.

Ato contra fechamento da Fafen-BA reúne cerca
de dois mil trabalhadores no Polo de Camaçari
Cerca de dois mil trabalhadores
do Polo Industrial de Camaçari, na
Região Metropolitana de Salvador
(RMS), realizaram na quarta-feira
(30), um ato em protesto contra
o fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia
(Fafen-BA), anunciado pela direção
da Petrobras para acontecer ontem
(31). Um ato semelhante foi realizado também, na quarta, na unidade
de Sergipe.
A mobilização teve início por volta das 6 horas da manhã, causando
engarrafamento nas vias de acesso
ao Polo Industrial de Camaçari. Os
manifestantes se concentraram em
frente a unidade de Insumos Básicos da Braskem, de onde saíram em
passeata até a porta da fábrica, realizando uma assembleia no local.

A mobilização foi organizada
por diversos sindicatos que atuam
no Polo e querem evitar o desemprego que virá após o fechamento
da fábrica de fertilizantes. “Muitos
trabalhadores serão demitidos porque diversas empresas do Polo, que
dependem dos insumos fabricados
pela Fafen-BA, vão ter dificuldades
de se manterem, podendo levar à
desindustrialização desse complexo industrial”, alertou Cedro Silva,
presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) da Bahia.
Além do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA), participaram da organização do ato
os seguintes sindicatos: Sindiquímica, Sindborracha, Sinditticc, Siticcan, Sindcelpa Sintercoba, Sindae, Sindlimp, Sindmetropolitano,

Sispec e Rodoviários de Salvador.
Os deputados estaduais Rosemberg Pinto (petroleiro aposentado
da Fafen-BA), Joseildo Ramos,
Bira Coroa e o deputado federal
Nelson Pelegrino, além dos vereadores de Camaçari Marcelino
e Jackson - todos do Partido dos
Trabalhadores - compareceram à
manifestação e anunciaram uma
articulação política conjunta, junto ao governador Rui Costa e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, com o objetivo
de conseguir uma reunião com o
ministro da Casa Civil, do governo federal, Onyx Lorenzoni, para
mostrar a importância da unidade
para a economia da Bahia e que
há viabilidade na continuidade do
seu funcionamento.

Hoje, acontece um novo encontro entre as autoridades para deliberar sobre resultados de pesquisas feitas pelo Inema

adotando uma série de encaminhamentos, antecipando o planejamento de fiscalização e realizando o monitoramento com

equipes em campo visitando as
barragens. Também participaram
da reunião a chefe de Gabinete
da Sema, Iará Icó, a procurado-

ra do Trabalho Letícia Vieira e
a diretora do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos,
Márcia Telles.

Jequié lidera ranking
de emprego na Bahia
Divulgação

Dos 5.547 postos de trabalho
com carteira assinada, em janeiro deste ano, no Estado da Bahia,
782 novos empregos foram gerados na cidade de Jequié. É o que
aponta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), apurados pela
Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais do Estado
(SEI). Segundo dados publicados
no último dia 23, pelo Ministério
do Trabalho, a construção civil
foi a responsável direta por estes
resultados, elevando Jequié para
o 1º lugar na Bahia na geração
de emprego na construção civil.
Além da iniciativa privada, os
investimentos que estão sendo
feitos pelo setor público foram
responsáveis diretos no incremento desses dados, com destaque para as obras públicas de
reformas de escolas municipais
e prédios públicos em Jequié,
cujos investimentos ultrapassam
a cifra de mais de 15 milhões de
reais, nos últimos meses. Entre
os 5.570 municípios brasileiros, Jequié também se destacou
ficando em 216º lugar, empatando com Teixeira de Freitas e
ficando entre os 4% dos municípios que terminaram o ano de
2018 com melhores resultados
no Brasil.
“Quando se destina parte dos
recursos públicos para a infraestrutura do município o resultado é este: o incremento do
setor. Agora, em 2019, elevaremos ainda mais esses números,
com a concessão do empréstimo por parte dos agentes financiadores. Estão previstos R$ 90
milhões que serão aplicados,
exclusivamente, em construção
de novas praças, drenagem e pavimentação de mais de 350 ruas
no município de Jequié. O legis-

A construção civil foi a responsável direta por estes resultados

lativo já autorizou e já estamos
dando celeridade para começarmos, em breve, a execução desses serviços no município para

melhorar a qualidade de vida
da nossa população”, destacou o
prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 012/2019 no dia 14.02.2019 as 09:00h no site www.
licitacoes-e.com.br para: Aquisição de Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias e do Município.
Edital em até 24hs na sede, no site http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.
licitacoes-e.com.br - Bom Jesus da Lapa, 01.02.2019. Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
A COPEL realizará a Tomada de Preços nº 01/2019. Objeto: execução de serviços de pavimentação de
vias públicas na Sede do Município e Distrito Serrana. Abertura: 19/02/2019 às 08:00h., na sala de Licitações da Prefeitura, sito à Rua Prefeito Mário Meireles, 81, Centro. Para obter o Edital, no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00 h. ou através do e-mail: licita.brejoes@hotmail.com. Informações: Telefone:
(75) 3654-2158/2140. Brejões-BA, 01/02/2019. Felipe de Jesus Mascarenhas - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCÓIS
CNPJ N: 14.694.400/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2019
A Prefeitura municipal de Lençóis -Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº001/2019, do tipo “Menor Preço global”, a ser realizado no dia 18/02/2019, às 15:00 (quinze horas), para
a contratação de empresa especializada para a execução de parcela remanescente de obra, referente a uma
Quadra poliesportiva coberta, com sanitários/vestiários e arquibancadas, padrão FNDE, Termo de compromisso
nº 10163/2014, no povoado de Riachaozinho, zona rural do município de Lençóis(Ba), tudo de conformidade com
as planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas, que é parte integrante deste edital. Lençóis BA., 30 de janeiro de 2019 - Jandira Moura de J. Chaves - Presidente CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP -N°006/2019
Torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 006/2019, do tipo “Menor Preço
por Item”, a ser realizado no dia 14/02/2019, às 9:00 (Nove horas), objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e
destinação final do lixo hospitalar das unidades de saúde desta municipalidade, sempre nos termos das regras
técnicas estabelecidas pela ANVISA, CONAMA e demais órgão técnicos. Lençóis - BA., 30 de janeiro de 2019 Jandira Moura de J. Chaves - Pregoeira

