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Começa hoje a matrícula na rede estadual de ensino

C

omeça hoje (22), e prossegue até o dia 29 deste mês,
a matrícula para o ano letivo 2019 da rede estadual de ensino. O primeiro dia será destinado
à transferência dos estudantes da
rede estadual. O processo será feito presencialmente em qualquer
unidade escolar ou pela internet
pelo Portal da Educação. Para fazer a transferência, via internet, o
estudante deverá utilizar o Código
de Matrícula que ele recebeu na
sua escola de origem, ou se dirigir a qualquer escola estadual. O
mesmo vale para o estudante cuja
escola de origem não oferecerá a
série subsequente.
“Amanhã (22), primeiro dia de
matrícula, todo aluno que estudou
em uma escola da rede estadual
em 2018 pode fazer o processo
pela internet e também comparecer em uma escola. Nos dias 23
e 24, são os estudantes da rede
municipal, dos municípios que
fizeram a parceria com a Secre-

Divulgação

taria, que também podem fazer
o procedimento online. A relação
desses municípios está disponível
no nosso portal. Já os alunos novos, cujo processo inicia dia 25
e vai até 29, só podem fazer a
matrícula, comparecendo em
uma unidade escolar da rede”,
detalhou Eliana Carvalho, diretora
de atendimento da Rede Escolar,
da Secretaria da Educação do Estado.
Na quarta (23) e na quinta
(24), a matrícula será para os
concluintes do 5º e do 9º ano do
Ensino Fundamental das redes
municipais de ensino. A matrícula poderá ser feita em qualquer
colégio da rede estadual e via internet para os alunos da capital
baiana e de mais 59 municípios,
conforme lista abaixo e disponível no Portal da Educação. “Dobramos o número de municípios
participantes do processo de
matrícula via web, em relação à
matrícula do ano passado, quan-

do tivemos somente 26 cidades”,
destacou Eliana.
Na sexta-feira (25), a matrícula
será para os novos alunos do Ensino Fundamental vindos da rede
particular de ensino ou de outros
Estados e que passarão a integrar
a rede estadual. O processo será
feito somente presencialmente,
em qualquer escola estadual. Já
a segunda (28) e a terça (29)
serão reservadas para os novos
estudantes do Ensino Médio que
vêm da rede particular ou de outros Estados. A matrícula, neste
caso, também só poderá ser feita presencialmente, em qualquer
colégio da rede, e se dará nas
diferentes modalidades, como
exemplo Educação Profissional
e Educação de Jovens e Adultos.
Por fim, os estudantes com necessidade especial (deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/
superdotação, com ou sem diagnóstico comprovado) que fize-

Autorizada construção de 213 unidades
habitacionais em localidades do Costa Azul
Ontem (21), o governador Rui
Costa visitou as obras do projeto
de urbanização integrada em assentamentos precários no bairro
do Costa Azul, em Salvador. Na
oportunidade, Rui assinou a ordem de serviço para início da 2ª
etapa complementar da intervenção nas localidades de Paraíso
Azul e Recanto Feliz.
Serão construídas 213 unidades habitacionais e realizadas
253 melhorias em imóveis da região, que incluem serviços de infraestrutura, como rede de água
e esgoto, contenção, drenagem,
paisagismo, entre outros. Essa
nova etapa do projeto conta com
investimento de mais de R$ 20

milhões e vai beneficiar mais de
duas mil pessoas.
“O principal patrimônio de
qualquer família é o lar. Nossa
residência é a nossa base, onde
a gente organiza a nossa família
e dá segurança aos nossos filhos.
Por isso, tenho o prazer e o orgulho de iniciar esta nova etapa
de construções e reformas aqui
na comunidade. Eu sempre digo
que governar é cuidar de gente. E
é isso que estamos fazendo aqui.
Construindo e reformando unidades habitacionais, melhorando a
urbanização de ruas, para garantir uma vida mais digna a essas
famílias”, declarou o governador.
O diretor de Habitação da

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado (Conder), Deusdete Fagundes, explicou que as
unidades habitacionais são destinadas a moradores das comunidades que vivem em imóveis com
situações bastante precárias. “É
uma intervenção de urbanização
integrada em assentamentos precários e envolve serviços de drenagem, pavimentação, além da
contenção de algumas encostas
para a implantação dos prédios.
É importante destacar que essas
áreas são bolsões com moradias
em péssimo estado. Estamos demolindo essas habitações e as
pessoas encaminhadas para o
aluguel social”.

Ibametro fiscaliza material escolar
O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), órgão
delegado do Inmetro na Bahia e
autarquia da Secretaria Estadual de Direito Econômico (SDE)
realiza de 16 a 25 de janeiro, a
Operação Volta às Aulas para
fiscalização de material escolar.
A operação acontece na capital
e interior, com o apoio das oito
agências regionais do órgão.
“É preciso adquirir produtos
certificados que ostentem o Selo
de Identificação da Conformidade do Inmetro, evidenciando que
atendem aos requisitos de segurança previstos no regulamento.
A certificação compulsória dos
artigos escolares pretende evitar
acidentes que possam colocar em
risco a segurança de crianças”,
orienta o diretor-geral do Ibametro, Randerson Leal.
Entre outros requisitos, alguns
pontos verificados nos 25 produtos contemplados pelo regulamento são a presença de substâncias tóxicas em itens que possam
ser levados à boca ou com risco
de serem ingeridas e/ou inaladas;
bordas cortantes; e pontas perigosas.
Na lista: tinta (guache, nanquim
etc), giz de cera, tesoura, lápis de

cor, cola, corretor em tinta e massa de modelar, apontador, borracha e ponteira de borracha, caneta esferográfica/roller/gel, caneta
hidrográfica (hidrocor), lápis (preto ou grafite), lapiseira, marcador
de texto, cola (líquida ou sólida),
corretor adesivo, compasso, régua, estojo, merendeira/lancheira com ou sem seus acessórios,
pasta com aba elástica, tesoura de
ponta redonda, entre outros.
Operação nas ruas - os fiscais
vão percorrer estabelecimentos
comerciais tais como supermercados, mercadinhos de bairro,
lojas e papelarias para verificar
se os produtos de certificação
compulsória estão em conformidade, apresentando o Selo Inmetro nas embalagens. Os produtos
irregulares serão recolhidos do
mercado, e posteriormente serão
incinerados.
A quantidade também é alvo da
operação - Além de avaliar o aspecto da qualidade dos produtos,
os fiscais também vão recolher
amostras dos itens supracitados
para exames em laboratório. O
objetivo é checar se eles estão
sendo vendidos na quantidade
correta (em mililitros, em gramas
ou em unidades), para evitar que

o consumidor seja lesado no ato
da compra.
Caso o produto seja reprovado
no exame, o Instituto emite um
auto de infração e o fabricante
tem prazo de 10 dias para apresentar a defesa. A multa pode
chegar a R$1,5 milhão, a depender da gravidade da infração.
Não sendo reprovado, o produto
poderá ser retirado pela empresa
ou doado para uma entidade beneficente.
Dicas aos pais
na hora da compra
O Selo deve ser afixado na embalagem ou diretamente no produto.
No caso de material vendido
a granel, como lápis, borrachas,
apontadores ou canetas, a embalagem expositora com o Selo do
Inmetro deve estar próxima ao
produto.
Não compre artigos escolares
em comércio informal, pois não
há garantia de procedência e tais
produtos podem não atender às
condições mínimas de segurança.
Guarde a nota fiscal do produto:
ela é sua comprovação de origem
do produto e recebê-la é seu direito como consumidor.

ram a inscrição na pré-matrícula,
no mês de novembro, deverão
comparecer à unidade escolar
indicada no cadastro no dia 31
(quinta-feira) para a entrega da
documentação exigida para a
consolidação do processo.
Documentação
Para a efetivação da matrícula, deverão ser apresentados
na unidade escolar os seguintes
documentos: original do Histórico Escolar ou do Atestado de
Escolaridade (que deve ser substituído pelo original do Histórico
Escolar em até 30 dias); original
e cópia da Cédula de Identidade
ou Certidão de Nascimento; original e cópia do CPF; original e
cópia legível com data recente
do comprovante de residência
(água, luz, telefone fixo ou móvel,
gás encanado, Internet, contrato
de aluguel, IPTU e cartão de crédito ou TV por assinatura). Neste
ano, se tornou obrigatória a apre-

O primeiro dia será destinado à transferência dos estudantes da rede estadual

sentação da original e cópia da
Carteira de Vacinação para estudantes com até 18 anos.
Em 2019, o ano letivo, que
começa 11 de fevereiro e segue
até 16 de dezembro, ganhou um
reforço com a nomeação de 200
coordenadores pedagógicos e

mais de 2000 professores aprovados no concurso público que
foi realizado em 2018. Os convocados irão atuar nos 77 Núcleos
Territoriais de Educação (NTE),
espalhados pela capital baiana
e por outros 26 municípios do
estado.

‘Estado não pode abrir mão
de analisar’ concessão da
Embasa, diz secretário
Divulgação

O secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, disse,
ontem (21), que o “estado não
pode abrir mão de analisar” a
concessão para inciativa privada
da Embasa.
“Não tem nenhum estudo elaborado sobre isso, mas o estado
não pode abrir mão de analisar
nenhum tipo de ativo dele. Nada,
mas tem que ser uma coisa bem
feita. No caso da Embasa, estamos lidando com o bem mais valioso que é a água. [...] Se for tocar em algo como a Embasa, tem
que ser um plano estruturado.
[...] Pensar em algo estruturante
que o governo não deixe de ter
um controle sobre esse bem que
é precioso, acho que é importante. Estamos analisando sim diversos tipos de ativos do Estado,
mas com relação a um projeto da
Embasa não há nada de concreto
ainda”, declarou, em entrevista à
rádio Metrópole.
No final do ano passado, foi
noticiado que o governador Rui
Costa (PT) planejava conceder
setores da Embasa para a inciativa privada.
Entenda o caso
Rui Costa preparou um pacote
de concessões para o seu segundo governo, nele está o plando
de concessão à iniciativa privada
da Empresa Baiana de Águas e
Saneamento (Embasa) ou firmar
uma parceria público-privada
(PPP). Não foi descartada a hipótese de abrir o capital da estatal
e vender ações na Bolsa.
Rui também estuda fechar contratos de PPP com a Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e a Companhia de
Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), que presta serviços de processamento
eletrônico de dados aos órgãos
e entidades da administração pública.

Rui, também estuda fechar contratos de PPP com a CAR e a Prodeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO
CNPJ N: 13.225.131/0001-19

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
A PMTN-BA realizará licitação em 04/02/2019 às 08h30min em sua sede para Contratação de empresa especializada
em estrutura e organização de festas, para a comemoração do aniversário da cidade de Tanque Novo/BA, pelos seus 34
anos de emancipação política. Edital pelo e-mail: licitacaotanquenovo@gmail.com. Tanque Novo/BA, em 21 de janeiro
de 2019. Guilherme Neves Batista - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - SRP
O MUNICÍPIO DE SAÚDE, através do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, autuada sob o nº 001/2019, do tipo menor preço, com
critério de julgamento por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para fornecimento de forma parcelada de pneus novos para a frota municipal, destinados a atender
as necessidades do Município de Saúde -BA. Abertura dia: 04/02/19, às 10hs e 30min. Os Editais e anexos
disponíveis, das 08 às 12hs, na sede da PM, Praça Rui Barbosa, 29 – Centro – Saúde – Bahia. Saúde-Ba, 21
de janeiro de 2019. GILBERTO CARVALHO FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem
possa interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 03/2019 Objeto
- aquisição de combustíveis, filtros, lubrificantes e outros derivados de petróleo para abastecimento e manutenção da frota de veículos automotores pertencentes a esta administração e suas diversas secretarias para o
ano de 2019. Com abertura prevista para o dia 01 de Fevereiro de 2019 as 08:00. Maiores informações pelo
telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí -BA 21 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP
A Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila torna público, que realizará no dia 05 de fevereiro de 2019,
às 9h, na Sala da COPEL a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 007/2019 - Registro de
preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAIXAS DE ESGOTOS E GALERIAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA para atender as demandas do prédio principal da
Administração, Almoxarifado Central e unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Ação Social,
conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos. Tipo Menor por LOTE. Os
interessados poderão obter o Edital no Site da Prefeitura. (www.diasdavila.ba.gov.br) e informações
pelo e-mail, copelseosp2015@gmail.com e/ou na Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila, situada na
Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias D’Ávila, entre os horários das 09h às 15h.
Dias D’Ávila, Bahia, 21 de janeiro de 2019 – Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira – Pregoeiro
Oficial.

