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Barreiras: Secretário de 
Infraestrutura participa 
de sessão ordinária 
Na sessão ordinária da noite de terça-
-feira (19/03), a Câmara recebeu no 
plenário o secretário municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos, 
Maurício de Aguiar Fernandes, para 
responder a questionamentos dos ve-
readores. Pág. 04.

Privatização dos cartórios 
é discutida em evento na 
Bahia 
O estado da Bahia passou por recente 
privatização dos cartórios extrajudiciais. 
Diante da mudança, o Instituto de Re-
gistro Imobiliário do Brasil (IRIB) teve a 
iniciativa de promover um Encontro para 
discutir assuntos relacionados ao dia a dia 
do registrador de imóveis, como forma de 
auxiliar os novos oficiais. Pág. 04.

Pronatec oferece mais de três mil vagas para 
cursos em Barreiras 

Cerca de 3.300 beneficiários do Bolsa Família do município de Barreiras, terão a oportunidade de se qualificar em um dos 40 cursos oferecidos pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, em mais de 70 turmas. Cursos voltados para gestão e negócio, informações 
e comunicação, produção alimentícia, ambiente, saúde e segurança, e ainda controle e processos industriais e também para a infraestrutura, dentre 
outras aréas. Pág. 03.
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Estado da Bahia
Município de Brejolândia

CNPJ: 13.654.439/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

Processo Administrativo nº 049/2013. OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de serviços de: Coleta e trans-
porte de Lixo e Resíduos sólidos residenciais, bem como serviços de varrição e capinas nas ruas do município de Brejolândia-BA, 
conforme especificações constantes do Edital. Abertura: 02 de Abril de 2013 às 09:00 horas. Informações e Edital disponível, na Pça 
Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro - Brejolândia - BA, junto à Comissão Permanente de Licitação-CPL. Publique-se em, 18 de 
Março de 2013. Jorge Soares Zimmermann - Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2013

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2013, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para prestar Serviços de locação de veículos para 
transportes de alunos do Ensino Básico, Ensino Fundamental e Ensino Médio, das escolas da sede e interior do Município, conforme 
especificações contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à COOPERATIVA MISTA DOS PROFISSIONAIS 
DE TRANSPORTE E CONSUMO DO BRASIL – CNPJ nº 09.534.409/0001-62, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho 
- Bahia, 12 de Março de 2013. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

ABANDONO DE EMPREGO

“Augusto Cézar Dias Fontes – Fazenda Embiraçu, CEI 
31.590.060.488-2 declara que o contrato de trabalho com 
o Sr. Aureliano Oliveira de Souza, portador da CTPS n 
0019153, Serie 00024, foi extinto desde 30/11/2012, por 
justa causa aplicável ao trabalhador, por abandono de 
emprego, na forma do artigo 482, letra"I". da CLT".
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Pronatec oferece mais de três mil vagas para cursos 
em Barreiras 
Texto: Cheilla Gobi

Cerca de 3.300 beneficiários do Bolsa Fa-
mília do município de Barreiras, terão a 
oportunidade de se qualificar em um dos 
40 cursos oferecidos pelo Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego – Pronatec, em mais de 70 turmas. 
Cursos voltados para gestão e negócio, 
informações e comunicação, produção 
alimentícia, ambiente, saúde e segurança, 
e ainda controle e processos industriais 
e também para a infraestrutura, dentre 
outras aréas.
As aulas serão ministradas pelos 
próprios professores do IFBA (Gradua-
dos, Pós Graduados, Mestres e Doutores), 
através de uma seleção interna. De acor-
do com Coordenador-Adjunto Pronatec 
IFBA/Campus-Barreiras, Anderson Dias 
Pignata Macêdo, pode haver seleção ex-
terna, caso não seja preenchido todas as 
vagas para docentes/técnicos.
Segundo o coordenador, a Pré-Matrí-
cula é o primeiro passo, e desde o ano 
de 2012, estão sendo realizadas nos 
quatro CRAS conhecidos como, Ca-
sas da Família, vinculadas à Secretaria 
de Ação Social. A pré-matrícula segue 
durante todo o ano, sempre das 8 às 12 

horas e das 14 às 17 horas. Em segui-
da, a equipe do PRONATEC Campus 
Barreiras, entra em contato com os pré-
-matriculados para efetivar a matrícula 
no curso escolhido.
Os cursos terão início, a partir do dia 
15/04 e seguem durante todo o ano. As 
aulas serão realizadas nas salas e laborató-
rios do Campus Barreiras/IFBA. Será ofe-
recida aos participantes uma bolsa para 
custeio de transporte e alimentação. Os 
cursos serão providos nos três períodos: 
manhã, tarde e noite.
A Bolsa-Formação atenderá prioritaria-
mente, estudantes do ensino médio da 
rede pública, inclusive da educação de 
jovens e adultos; trabalhadores, inclusive 
agricultores familiares, silvicultores, aqui-
cultores, extrativistas e pescadores; bene-
ficiários titulares e dependentes dos pro-
gramas federais de transferência de renda 
entre outros que atenderem a critérios es-
pecificados no âmbito do Plano Brasil sem 
Miséria; pessoas com deficiência; povos 
indígenas, comunidades quilombolas e 
outras comunidades tradicionais; adoles-
centes e jovens em cumprimento de medi-
das socioeducativas; públicos prioritários 
dos programas do governo federal que se 

associem à Bolsa-Formação e estudantes 
que tenham cursado o ensino médio com-
pleto em escola da rede pública ou em ins-
tituições privadas na condição de bolsista 
integral.
Para realização desses cursos, o Gover-
no Federal está investindo mais de seis 
milhões.
Documentos necessários:
Carteira de Identidade e CPF; Compro-
vante da última votação eleitoral; Com-
provante de Residência; Atestado de Es-
colaridade; Cartão do titular do Programa 
Bolsa Família (nº do Benefício) e número 
da conta/corrente (Não pode ser poupan-
ça).
Endereços das casas da família para ins-
crições do pronatec/2013:
CRAS I - Rua Coelho Neto, 28 – Santa 
Luzia, coordenadora: Suedna Juvenal de 
Souza.
CRAS II – Rua Herculano Farias, 596 – 
Morada da Lua, coordenadora: Hortegina 
Afonso Viana.
CRAS III - Rua Geraldo Majela, 30ª – Vila 
Amorim, coordenadora: Zaíra da Silva 
Britto.
CRAS IV - Rua Colerinha, 01 – Vila Bra-
sil, coordenadora: Luana Brito Pina.
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Barreiras: Secretário de Infraestrutura 
participa de sessão ordinária 
Ascom

Na sessão ordinária da noite de terça-feira (19/03), a Câ-
mara recebeu no plenário o secretário municipal de Infra-
estrutura e Serviços Públicos, Maurício de Aguiar Fernan-
des, para responder a questionamentos dos vereadores.
O secretário falou sobre medidas do Executivo para organi-
zação da cidade, como regularização de limpeza e coleta de 
lixo, operação tapa-buracos, e revisões na iluminação pú-
blica. “São 23 mil pontos de luz no município e está sendo 
feito um levantamento a respeito das pendências. Na zona 
rural, não sou a favor que se acabe com a taxa CIP, mas que 
seja levada a iluminação”, afirmou. Carências quanto a for-
necimento de água e eletricidade em loteamentos recentes 
foram justificadas pela falta, segundo ele, na maioria das 
vezes, de documentos necessários pelos proprietários dos 
imóveis para se realizarem as ligações.
Questões sobre transporte escolar e vans, taxis e mototaxis 
também foram comentadas. O secretário explicou que ape-
sar das vistorias e fiscalizações, é necessário contar com a 
denúncia dos cidadãos que presenciem irregularidades no 
transporte de passageiros ou nas condições dos veículos, e 
infrações ao trânsito. Sobre transporte coletivo, Maurício 
de Aguiar afirmou acreditar na implantação de um sistema 
integrado de transporte com passagem única como possí-
vel solução para melhoria do serviço.
Sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – 
PDDU, Maurício defendeu a necessidade de reformulação, 
sobretudo, pela alteração do perímetro urbano cerca de sete 
vezes nos últimos quatro anos. Quanto a estradas, segundo 
o secretário, algumas já estão em processo de recuperação, 
em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de 
Algodão – ABAPA e o Departamento de Infraestrutura de 
Transportes da Bahia – DERBA.

Privatização dos cartórios é discutida 
em evento na Bahia 
Promovido pelo IRIB, Encontro Regional será reali-

zado de 21 a 23 de março

O estado da Bahia passou por recente privatização dos car-
tórios extrajudiciais. Diante da mudança, o Instituto de Re-
gistro Imobiliário do Brasil (IRIB) teve a iniciativa de pro-
mover um Encontro para discutir assuntos relacionados ao 
dia a dia do registrador de imóveis, como forma de auxiliar 
os novos oficiais. O 32º Encontro dos Oficiais de Registro 
de Imóveis vai ocorrer de 21 a 23 de março.
A programação foi especialmente montada com o intuito 
de auxiliar os novos oficiais do Registro de Imóveis, sendo 
de interesse a todos os operadores do Direito. Serão trata-
dos temas como regularização fundiária de interesse social, 
registro de contratos de compra e venda de imóveis, direito 
de superfície e dúvida registraria. O IRIB é a maior entida-
de de representação dos registradores de imóveis de todo o 
país. Fundando em 1974, consolidou-se como importante 
instituto de estudos da doutrina registral imobiliária brasi-
leira, assinando relevantes publicações do segmento.
O presidente do IRIB, Ricardo Basto da Costa Coelho, afir-
ma que a realização do evento na Bahia é um dever do Ins-
tituto. “Como é do conhecimento de todos, desde 2011, os 
cartórios foram privatizados, é muito importante que to-
dos os registradores e oficiais participem do evento”, disse, 
lembrando que a manhã de sábado ocorrerá uma sessão 
de perguntas e respostas, com os painelistas respondendo 
de imediato às dúvidas da plateia. Nesse dia, o acesso ao 
evento é gratuito.
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