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Monitoramento de barragens de
rejeitos será intensificado na Bahia
Divulgação

monitoramento das barragens de rejeitos que
existem na Bahia será
intensificado, devido ao alerta
provocado pela tragédia de Brumadinho (MG), ocorrido na sexta-feira (25), segundo informou a
gerência da Agência Nacional de
Mineração na Bahia (ANM). Até a
tarde deste sábado (26), 11 mortes foram contabilizadas e, ao
menos, 300 pessoas estavam desaparecidas, na cidade mineira.
Conforme Cláudio da Cruz
Lima, gerente regional da ANM
na Bahia, o estado tem um número muito menor de barragens
de rejeitos, em relação a Minas
Gerais. No estado baiano são 14,
sendo que quatro delas podem
representar algum risco.
“Enquanto Minas tem mais de
400 barragens no Plano Nacional de Segurança de Barragens, a
Bahia possui apenas 14. Isso nos
permite monitorar as barragens,

no mínimo, uma vez por ano. Algumas são monitoradas até duas
vezes por ano”, disse Lima.
A Bahia não tem registro de
acidentes com barragens de rejeitos. A intensificação do monitoramento das unidades é uma
medida preventiva, afirmou o gerente da ANM no estado.
“As barragens que têm mais
alto potencial de dano são as localizadas em Jacobina (2), Santa
Luz (1) e Itagibá (1), mas elas estão sendo monitoradas, inclusive
presencialmente, e as empresas
estão cumprindo os condicionantes impostos pela ANM. Apesar
disso, a gente vai intensificar o
monitoramento das barragens,
e, a partir da semana que vem,
já vamos fazer uma reunião para
retraçar os planos de monitoramento das barragens aqui na
Bahia”, completou Lima.
Especialistas afirmam que a
chance dos rejeitos de Brumadi-

nho chegarem a rios ou praias
da Bahia são remotas, por conta
do volume, que não é tão grande
quanto Mariana, tragédia ocorrida também em Minas Gerais,
em 2015. Na ocasião, as águas
da Bahia, embora o Ibama tenha
chegado a fazer um alerta, também não foram atingidas pelos
rejeitos da barragem.
O rompimento de uma barragem da Vale no Córrego do Feijão,
em Brumadinho (MG), na sexta-feira (25), deixou um rastro de
lama que deixou pessoas desaparecidas e destruiu casas na região.
Há 11 pessoas mortas, segundo
os bombeiros.
O presidente da Vale, Fábio
Schvartsman, diz que os principais atingidos são funcionários
da empresa. Eles estavam em horário de almoço, e o refeitório da
empresa foi atingido. A empresa
informou que havia 427 pessoas
no local, e 279 foram resgatadas

Autoridades estão em alerta após tragédia com mortos em Brumadinho (MG)

vivas.
Ao menos 299 pessoas continuam desaparecidas, segundo Corpo
de Bombeiros de MG. A Vale diz
que não conseguiu contato com
413 funcionários e divulgou o
nome dos colaboradores. Vinte e

Caetité

Mineradora de urânio é condenada por
não garantir segurança de terceirizados
A mineradora Indústrias Nucleares do Brasil S.A (INB), em Caetité, foi condenada pela Justiça
do Trabalho a pagar indenização
de R$ 100 mil por danos morais
coletivos por tratar diferenciadamente seus funcionários efetivos
e os terceirizados, no treinamento
e nos cuidados com a segurança.
De acordo com a ação, os terceirizados trabalham sem equi-

pamento de proteção, inclusive
numa das áreas da mineração que
chegou a ser interditada por risco
de contaminação radioativa em
2011. Ainda cabe recurso.
A ação civil pública foi movida
elo Ministério Público do Trabalho (MPT), a partir de uma denúncia feita pelo Sindicato dos
Mineradores de Brumado e Microrregião. A indenização deverá

ser revertida em favor de instituição local de utilidade pública,
ainda a ser escolhida. A decisão
de condenar a empresa foi proferida pela juíza Karina Carvalho,
titular da Justiça do Trabalho, em
Guanambi. Para a magistrada, a
discriminação produziu “além de
danos patrimoniais de natureza
individual, dano moral em toda a
coletividade”.

MP-BA move ação contra Oi por sonegar
informação sobre bloqueio de serviços
O Ministério Público da Bahia
(MP-BA) ingressou com uma
ação civil pública contra a operadora Oi por cobrança do Serviço de Valor Adicionado (SVA) ao
cliente. O MP pede que a Justiça
obrigue a empresa a informar
ao consumidor sobre a possibilidade de cancelar ou bloquear
o serviço total ou parcialmente.
O SVA é um serviço acessório,
como jogos e aplicativos de informações e de outras modalidades, oferecido por empresas
terceirizadas, que estabelecem
parcerias com as operações de
telefonia móvel, que por sua vez
fazem a cobrança do SVA na fatura do cliente.
A ação é assinada pelo pro-

motor de Justiça Olímpio Campinho. O promotor ainda quer que
a Oi informe ao cliente como
proceder o cancelamento ou
bloqueio, no contrato do serviço
de telefonia, no site da empresa, na embalagem dos chips de
pré-pagos, nas faturas dos pós-pagos, no aplicativo da própria

operadora e por meio da central telefônica de atendimento
ao consumidor e de mensagens
SMS. Segundo o promotor, muitas vezes os serviços do SVA são
cobrados na fatura sem sequer
terem sido contratados pelo
consumidor, portanto sem o seu
conhecimento.

Edital de Convocação de Assembleia Geral do ISAS - Instituto de Saúde de Ação Social
CNPJ: 16.438.624/0001-25

O Presidente do ISAS - INSTITUTO DE SAÚDE DE AÇÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições estatutárias,
conforme prevê o Art. 26 (vinte e seis) do seu Estatuto Social, por meio deste edital, CONVOCA A TODOS
OS ASSOCIADOS para participarem da ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se na sede da Associação, à Rua
Antenor Moreira Pinho, número 75, Jardim Acácia, Feira de Santana, Bahia, CEP: 44.004-424, no dia
25/02/2019 às 18:30, verificando-se o quórum necessário, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I – Análise e aprovação da prestação de contas e do balanço patrimonial do exercício de dois mil e dezoito;
II – Outros temas de Interesse do Instituto. Feira de Santana, Bahia, 25 de Janeiro de 2019. Andreson de
Oliveira Mota - Presidente

ragem, segundo o presidente da
empresa, Fábio Schvartsman. O
Ministério do Meio Ambiente,
por sua vez, informou que foram
3 barragens rompidas. Ainda não
há informações do que provocou
o acidente.

Alagoinhas

Prefeitos montam conselho para fiscalizar barragem de Mirabela
Prefeitos de nove municípios do médio e baixo Rio das Contas decidiram pela criação do Conselho
Deliberativo e Consultivo de Gestão e Acompanhamento da Barragem de Rejeitos de Mirabela na
segunda-feira (28). A reunião em Barra do Rocha definiu que o órgão permanente deverá acompanhar
questões de segurança da barragem, que vem sendo questionada pela população ribeirinha, notadamente as comunidades à jusante da mineração de níquel no município de Itagibá.
Participaram do encontro representantes dos municípios de Barra do Rocha, Itagibá, Ipiaú, Ubatã,
Ubaitaba, Aurelino Leal, Itagibá, Gongogi e Itacaré, além de ambientalistas e lideranças territoriais.
Os prefeitos ainda decidiram encaminhar uma carta aberta ao governador Rui Costa, explicitando a
preocupação dos municípios ribeirinhos e pedindo providências que tranquilizem as comunidades.

uma pessoas seguem internadas
em serviços de saúde de Belo Horizonte e de Brumadinho.
A Vale informou que o rompimento ocorreu na barragem 1
da Mina Feijão - que causou o
transbordamento de outra bar-

Projeto Gabinete de Rua estreita
diálogo com a população
Na última sexta-feira (25), a
Ouvidoria Municipal de Alagoinhas deu início ao projeto Gabinete na Rua, que leva a equipe
da secretaria para ouvir e saber
as demandas da população. O
evento aconteceu no teatro do
Cras Praça do Céu, no Bairro
Santa Terezinha, e reuniu os
moradores da localidade que
registraram diversas reivindicações para a localidade.
O projeto, que surgiu como
desdobramento da participação da Ouvidoria em eventos
de outros estados, fruto do intercâmbio de experiências e da
troca de referências e informações entre profissionais da área,
promete aumentar a capacidade
resolutiva do município.
No Santa Terezinha, os moradores fizeram diversos registros
pontuais sobre saúde, iluminação, identificação de logradouros com CEP, reforma de quadras esportivas, pavimentação e
esgotamento sanitário.
Uma das prerrogativas do
Gabinete de Rua é a parceria
com as associações dos bairros,
responsável pela mediação com
os moradores, e foi o presidente da Associação de Moradores
de uma das várias comunidades existentes no bairro, Fábio
Moraes, que recepcionou esse
primeiro encontro. “Receber a
prefeitura em nosso bairro foi
muito gratificante. É uma aproximação necessária porque muitos não sabem como proceder
para registrar uma reinvindicação ou não podem ir até à prefeitura. Com essa ação, a gente
renova a nossa fé na gestão por
saber que está preocupada com
os moradores, com o que eles
pensam”, afirmou Fábio.
Junto com a equipe, o ouvidor do munício, David Ribeiro,

repetirá a ação todos os meses,
das 8h às 13h, em um bairro
diferente. “É um dia de trabalho
comum e assim como ocorreu
hoje, instalaremos nosso gabinete em todos os bairros para ouvir a população, e ver qual a demanda, na saúde, na educação,
acompanhando como estão as
comunidades, para encaminhar
os problemas que estão sendo
registrados” afirmou o ouvidor.
“O intuito é sanar as dificuldades
emergenciais e no próximo mês,

a comunidade que vai receber
a visita do Gabinete de Rua é a
Urbis III da Rua do Catu”, informou.
“Este foi um compromisso
feito durante a campanha, de
que trabalharíamos para aproximar o diálogo com a população, prestando conta de todas as
ações do mandato e buscando,
junto com os moradores, a solução de problemas que afetam a
vida da comunidade”, salienta o
prefeito Joaquim Neto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019
Tipo Menor Preço item - Sessão - dia 11/02/2019 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIRANGABA-BA. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74)
3630-2113. http://www.mirangaba.ba.io.org.br/diarioOficial.Valnei Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUCU
CNPJ N: 16.412.025/0001-32

AVISO DE LICITACAO
PP 005/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER
DIVERSOS SETORES. ABERTURA 11/02/2019 - HORARIO: 09HS LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO. EDITAL
DISPONIVEL SITE. PP 006/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ABERTURA 12/02/2019 HORARIO: 09HS LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO. EDITAL DISPONIVEL SITE. EM 29/01/2019 - VALDENIR
PEREIRA DA SILVA JUNIOR - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2019, cujo objeto é a aquisição de materiais
de limpeza e utensílios para cozinha destinadas à manutenção das diversas Secretarias e materiais de lavanderia destinados
ao Hospital Municipal de Jaguaquara, para o exercício financeiro do ano de 2019, por registro de preços. Sessão de Abertura:
13/02/2019, às 13:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº 172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do
Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550.
Jaguaquara, 30 de janeiro de 2019. Luana Gomes Damasceno - Pregoeira.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2019, cujo objeto é o fornecimento de urnas
funerárias e serviços funerários para atender aos munícipes de Jaguaquara/BA, para o exercício financeiro do ano de 2019.
Sessão de Abertura: 13/02/2019, às 08:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº 172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.:
(73)3534-9550. Jaguaquara, 30 de janeiro de 2019. Luana Gomes Damasceno - Pregoeira.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2019, cujo objeto é a manutenção corretiva
e preventiva em aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças, remoção e instalação, para atender as diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Sessão de Abertura: 13/02/2019, às 10:00 horas. Local: Praça JJ
Seabra, nº 172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do
endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 30 de janeiro de 2019. Luana
Gomes Damasceno - Pregoeira.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 002/2018
Em conformidade com a Ata da seção realizada dia 03/01/2019 e NÃO havendo interposição de recurso contra as decisões
da Comissão de Licitação, ADJUDICO e HOMOLOGO a Chamada Pública nº 002/2018. OBJETO: Prestação de serviços de
Laboratórios de Análises Clínicas para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Jaguaquara.
Empresa Vencedora: DI LÁBIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ: 11.072.627/0001-74, situada a Avenida
Frei Mariano de Inhambupe, nº 207, Muritiba, Jaguaquara/Ba - CEP: 45.345-000. Jaguaquara, 30 de janeiro de 2019.
Giuliano de Andrade Martinelli - Prefeito Municipal.

