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  Modalidades do Projeto Arte em Jogo 
foram apresentadas para as famílias 
cadastradas no Cras. 

Com o objetivo de apresentar os instrutores, as moda-
lidades, o quadro de horários e falar da importância 
e do comprometimento dos pais e usuários assistidos 
pelo Programa Arte em Jogo, que ganhou duas novas 
modalidades esportivas, a equipe administrativa do 
Centro de Referência da Assistência Social – Cras – 
Casa da Família, reuniu no Ginásio de Esporte Profº 
Almiro Almeida, nesta quinta-feira, 04, aproximada-
mente 300 famílias assistidas pelo programa. Pág. 05

Retomada das obras da Fiol é 
debatida em Barreiras. 

A descentralização do desenvolvimento do Brasil com a 
retomada da obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste 
foi debatida em Barreiras, na manhã desta sexta-feira (05), 
durante a reunião preparatória para o Seminário “Fiol: a 
Bahia quer, o Brasil precisa”, que será realizado no muni-
cípio no próximo dia 26 de abril. O evento contará com 
a participação da equipe do governo estadual e de, pelo 
menos, cinco ministros, entre eles o do Transporte, o ex-
governador da Bahia, César Borges (PR). A obra interliga o 
estado do Tocantins ao Porto Sul, em Ilhéus, passando por 
47 municípios da Bahia. Págs. 06 e 07

 ATOS OFICIAS Administrativos:
Edital e Licitações
Págs. 02 e 03

Brinquedoteca em Buritirama: 
Espaço preparado para estimular 
crianças a manifestar potencialidades 
e necessidades  lúdicas.
Pág. 08

Buritirama: Seis canais abertos de 
televisão em funcionamento.
Pág. 08

Comissão busca melhorias para a zona rural

Pág. 04
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2013 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as 
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais 
com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a 
Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao 
espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores 
rurais, pessoas físicas, proprietários ou não, que trabalhem individualmente ou em regime 
de economia familiar, e/ou  empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, 
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das 
Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2013, devida por 
força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, 
aplicáveis à espécie. O recolhimento do tributo deverá ser efetuado impreterivelmente até 
o dia 22 de maio de 2013, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional 
de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, 
até a data de vencimento indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao 
pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As 
guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
respectivas Declarações quando o recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR e repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
SRFB, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1.996, c.c o Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por via postal para os 
endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de 
não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde têm 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela 
sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br.
Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e a cobrança da contribuição 
deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por 
escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio 
Ernesto de Salvo (CNA), Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das 
impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da 
Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, por 
correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.  

Brasília, 08 de abril de 2013. 

Kátia Regina de Abreu 
Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 005/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pela portaria nº. 021/2012 comunica 
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 005/2013, no dia 18 de março de 2013, às 09:00h, cujo 
objeto é a aquisição de combustível diesel tipo S10. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Faustino de Queiroz, s/n, Alto Formoso, 
Canápolis – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 3687-2112. Carlos Heliaszar Lima Diniz – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 006/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pela portaria nº. 021/2012 comunica 
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 006/2013, no dia 18 de março de 2013, às 14:00h, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades do hospital e demais secretarias municipais. Edital completo 
na sede da Prefeitura, Av. Faustino de Queiroz, s/n, Alto Formoso, Canápolis – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 3687-2112. 
Carlos Heliaszar Lima Diniz – Pregoeiro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA

CNPJ: 13.654.439/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

Processo Administrativo nº 074/2013. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada na realização de serviços de 
Construção Civil, para construção prédio para às Secretarias de Educação e Saúde do município de Brejolândia-BA,  conforme es-
pecificações constantes do Edital. Abertura: 18 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, 05 de Abril de 2013. 
Jorge Soares Zimmermann - Pregoeiro.
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Comissão busca melhorias para a zona rural 
Na sessão ordinária de terça-feira (09/04) os 
vereadores da Comissão de Planejamento, 
Trânsito e Obras, Alcione Rodrigues, Oto-
niel Teixeira e Aguinaldo Junior explicaram 
o trabalho que têm feito de visitação à zona 
rural do município, iniciado no mês de mar-
ço. O grupo já passou pelas localidades de 
Saco, Sapé, Nanica, Riachinho, Rio de Pe-
dras, Barrocas, Cantinho do Sr. dos Aflitos, 
Lamarão, Chico Preto, Mangabeira, dentre 
outras, observando a situação de estradas 
vicinais, acesso da população à água, conser-
vação de pontes, e funcionamento de escolas. 
“Estamos vendo de perto os problemas das 
comunidades, alguns com soluções encami-
nhadas, e vamos continuar reivindicando 
resolução às dificuldades desses moradores”, 
afirmou Aguinaldo Junior. Durante esta se-
mana, a Comissão se reúne em Salvador com 
representantes do Governo do Estado para 
tentar viabilizar algumas aquisições a Barrei-
ras, a exemplo de melhorias para as estradas 
vicinais e construção de quadras poliesporti-
vas nas escolas.
Os vereadores Lúcio Carlos e Marileide Car-
valho criticaram a falta de bom atendimento 
por parte de bancos e casas lotéricas aos usu-
ários do serviço, afirmando que são corri-
queiras a espera em filas por tempo abusivo, 
ausência ou insuficiência de assentos e trata-
mento inadequado a idosos e gestantes.
Na sessão desta noite comparece à tribuna 
popular o Sr. José Carlos dos Santos, mem-
bro da Comissão Voluntária de Segurança e 
Paz.
Confira as indicações aprovadas
Alcione
-Construção de muro no colégio São João 
Batista, povoado Bebedouro
-Pavimentação da rua São Jorge, bairro Vila 
Brasil
-Colocação de pontos de ônibus no bairro 
Boa Sorte
-Faixa de pedestres em frente à escola Boa 
Sorte e escola Maria Castro e Silva, bairro 
Boa Sorte
-Colocação de quatro quebra-molas na ave-
nida principal do bairro Boa Sorte
Vivi Barbosa
-Recapeamento asfáltico nas ruas A, B, C, D, 
E, bairro Vila dos Funcionários
-Recapeamento asfáltico da rua Geraldo Ma-
gela, bairro Vila Amorim
-Revitalização da quadra poliesportiva do 
bairro Barreiras I
Eurico Queiroz
-Iluminação da avenida Mandacaru, do final 
da Vila Brasil até a Vila Buritis
-Incorporação de uma área na praça Joaquim 

Neto ao terreno da escola Juarez de Souza 
para construção de quadra poliesportiva
Ben-Hir
-Cascalhamento, meio-fio, pavimentação 
asfáltica ou calçamento nas ruas Leopoldina 
Castro, Ciro Pedrosa e Godofredo Cruz, no 
bairro São Miguel
-Cascalhamento, meio-fio, pavimentação as-
fáltica ou calçamento no povoado Conquista
-Cascalhamento, meio-fio, pavimentação as-
fáltica ou calçamento na rua Arlinda Lopes, 
bairro São Miguel
-Cascalhamento, meio-fio, pavimentação 
asfáltica ou calçamento na rua Machado de 
Assis, bairro Vila Nova
-Construção de área de lazer com quadra 
poliesportiva no bairro Vila Nova
Hipólito
-Pavimentação asfáltica das ruas Martins Pi-
nho de Jesus, Professor Ivardo Pereira Bor-
ges, Raimundo Alves da Rocha, Renascer, 
Umburana, todas no Loteamento Mimoso
Graça
-Intérprete para crianças portadoras de ne-
cessidades especiais na escola do Parque
Núbia
-Calçamento com bloquetes das ruas do po-
voado Angélica Ayres
-Operação tapa-buraco e capina na rua Vir-
gem Maria, bairro Sombra da Tarde
-Construção de praça com quadra polies-
portiva nos povoados Km 30 e 32, zona rural
-Construção de muro no cemitério do povo-
ado Angélica Ayres
Rui Mendes
-Recuperação de semáforo no cruzamento 
das ruas Barão de Cotegipe e Capitão Mano-
el Miranda

-Reposição das lâmpadas em frente ao Está-
dio Geraldão
-Iluminação pública no povoado Vereda das 
Lages
-Coleta de lixo no povoado Vereda das Lages
-Recuperação da praça Joaquim Neto, bairro 
Vila Brasil
Karlúcia 
-Reforma da escola Cleonice Lopes, bairro 
Vila Rica
-Asfaltamento da rua Serra Negra, Vila Rica
-Asfaltamento da Travessa Boa Esperança e 
Santa Terezinha que dá acesso à feira livre do 
bairro Vila Rica
-Asfaltamento da rua Afonso Soares, bairro 
Vila Rica
-Pavimentação asfáltica na rua Marcos Frei-
re, que liga o bairro São Paulo ao bairro Re-
nato Gonçalves
Lúcio Carlos
-Colocação de quebra-mola na rua Perimen-
tal, Loteamento Mimoso

Aguinaldo Jr.
-Construção dos muros dos cemitérios das 
comunidades Rio de Pedras e São José do 
CTI
-Reforma geral da praça da Comunidade do 
Mucambo
-Construção de ponte de concreto sobre o 
Riacho Palmeiras, na comunidade Brejinho
-Construção de pequena barragem na co-
munidade de Mantiqueira

Alcione, Otoniel e Aguinaldo Jr.
-Perfuração de poço artesiano na comunida-
de de Cachoeira do Rio de Ondas, povoado 
Rio de Pedras.
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   Modalidades do Projeto Arte em Jogo foram apresentadas para as 
famílias cadastradas no Cras

ASCOM

Com o objetivo de apresentar os ins-
trutores, as modalidades, o quadro 
de horários e falar da importância 
e do comprometimento dos pais e 
usuários assistidos pelo Programa 
Arte em Jogo, que ganhou duas no-
vas modalidades esportivas, a equipe 
administrativa do Centro de Refe-
rência da Assistência Social – Cras – 
Casa da Família, reuniu no Ginásio 
de Esporte Profº Almiro Almeida, 
no dia, 04, aproximadamente 300 fa-
mílias assistidas pelo programa.
Além das modalidades esportivas 
do futsal, karatê, coral e violão, o 
Arte em Jogo agora, dispõe para as 
crianças, adolescentes e jovens as 
modalidades cultural e intelectual 
de capoeira e xadrez. De acordo com 
técnico de referência, Eric Gamaliel, 
cada usuário do programa pode fa-
zer duas modalidades, sendo uma 
esportiva e outra cultural. Para este 
ano o programa tem mais uma no-
vidade. “Até o ano passado atendí-
amos crianças e adolescentes entre 
07 e 17 anos, este ano, estendemos o 
atendimento também para os jovens 
de até 24 anos. As aulas terão início 
segunda-feira, 08 e previsão de tér-
mino em dezembro. As modalidades 
esportivas e culturais desenvolvidas 
pelo projeto são uma forma de apro-
ximação com o público do Cras. A 
partir desse trabalho, torna-se possí-
vel o acompanhamento das famílias, 
a realização dos grupos de convivên-
cia e o fortalecimento dos vínculos, 
objetivos primeiros deste serviço”. 
Assegura.
Erico Gamaliel, explicou ainda que 
uma vez ao mês haverá reunião com 
os pais dos alunos e um encontro 
com as famílias e os usuários do 

Projeto Arte em Jogo, onde o Cras 
realizará um centro de convivência 
com a presença de psicólogo e assis-
tente social, abordando vários temas 
em roda de conversas. Para a coor-
denadora Fabiane Martins de Souza, 
o Projeto Arte em Jogo tem por fina-
lidade conquistar as crianças e famí-
lias. “É por meio de uma busca ativa 
que podemos acompanhar de perto 
as necessidades de cada família que 
estão dentro da nossa área de abran-
gência, localizadas nos bairros Tan-
gará, Alto do Cristo e Vila do Padre”.
O adolescente Gustavo Pereira de 
Oliveira, 13 anos, é usuário do Cras 
há dois anos e pratica a modalidade 
esportiva de futsal. “A atividade física 
me deixa mais saudável, eu não con-
sigo viver sem isso e participar é ma-
ravilhoso porque aumenta o número 
de amigos”. O senhor José Rodrigues 
de Souza, é pai de André Nogueira 
de Souza, 11 anos, que pratica futsal 
e capoeira e Tais Edivânia Gonçalves 
de Souza, 14 anos, que toca violão 
e participa do coral.  “A reunião foi 
muito proveitosa, como todas tem 

um objetivo, a de hoje foi bastante 
explicativa eu não tenho mais dúvi-
das quanto aos horários e as modali-
dades, fique satisfeito”. Afirma.
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Retomada das obras da Fiol é debatida em Barreiras

Seminário contará com a participação do governador Jaques Wagner e de ministros de Estado

A descentralização do desenvolvi-
mento do Brasil com a retomada da 
obras da Ferrovia de Integração Oes-
te Leste foi debatida em Barreiras, na 
manhã do dia (05), durante a reunião 
preparatória para o Seminário “Fiol: a 
Bahia quer, o Brasil precisa”, que será 
realizado no município no próximo 
dia 26 de abril. O evento contará com 
a participação da equipe do governo 
estadual e de, pelo menos, cinco mi-
nistros, entre eles o do Transporte, o 
ex-governador da Bahia, César Borges 
(PR). A obra interliga o estado do To-
cantins ao Porto Sul, em Ilhéus, pas-
sando por 47 municípios da Bahia.
Importante para o desenvolvimento 
do Estado e do País, a obra está para-
da por problemas técnicos e de ordem 
ambiental. Em funcionamento, a Fiol 
beneficiará mais de 140 municípios 
baianos, já tendo contratado o trans-
porte de 50 milhões de toneladas de 
produtos, entre minérios e a produ-
ção de grãos do Oeste do Estado. A 
reunião contou com a participação 
dos parceiros organizadores, entre 
eles o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia da Bahia (Crea-
BA), União dos Municípios da Bahia 
(UPB), Associação de Agricultores 
e Irrigantes (Aiba) e associações de 
municípios do Oeste, Extremo Sul e 
Sudoeste, Associação dos Engenhei-
ros e Técnicos Ferroviários da Bahia 
e Sergipe (AELB) e as prefeituras dos 
municípios de Barreiras e Luís Eduar-
do Magalhães. 
A reunião, coordenada pelo deputa-
do federal João Leão (PP), principal 
defensor da construção da ferrovia, 
juntamente com o senador Walter Pi-
nheiro (PT), foi realizado na sede da 
Aiba, com a participação de mais de 
100 pessoas, entre autoridades, pro-
dutores e iniciativa privada. Segundo 

o presidente do Crea-BA, engenhei-
ro mecânico Marco Antonio Amigo, 
o objetivo é reforçar a participação 
e parceria das várias instituições do 
Estado. “A Fiol é uma necessidade e 
depende de vontade política. O semi-
nário visa sensibilizar os órgãos res-
ponsáveis para garantir a celeridade 
da obra que vai descentralizar o de-
senvolvimento e criar um novo canal 
de escoamento da produção”.
Viabilidade econômica 
Marco Amigo destacou ainda que o 
seminário do dia 26 “representa o fim 
da etapa política e o início da reali-
zação da obra, que vai trazer solução 
definitiva de logística para o desenvol-
vimento do Estado. De acordo com o 
deputado federal João Leão, a Fiol tem 
viabilidade econômica garantida. “São 
52 milhões de toneladas de minério da 
Bamin a partir de 2018, além de ou-
tras mineradoras também utilizarão a 
ferrovia. Outros fatores favorecem o 
sucesso da obra, como o crescimento 
da produção agrícola da região Oeste 
(algodão, soja e milho), que hoje tem 
que ser transportada para os Portos 
de Santos (SP) e Paranaguá (Paraná). 
A Fiol vai permitir uma logística mais 

simples, barateando o preço do frete 
para os produtores e o preço do pro-
duto final para os consumidores”, as-
sinala.
A ferrovia é vista como a concretiza-
ção do sonho do visionário  engenhei-
ro civil Vasco Neto, que na década de 
60 já trabalhava a possibilidade de li-
gação dos oceanos atlântico e Pacífico, 
descentralizando o desenvolvimento 
do País, da mesma forma como acon-
teceu com transferência da capital 
brasileira do Rio de Janeiro para Bra-
sília. É uma alternativa também para a 
redução do “custo Brasil”. Atualmen-
te, todos os corredores de transporte 
convergem para o Sul e Sudeste do Es-
tado, congestionando, principalmen-
te, o Porto de Santos. 
Segundo o vice-presidente da Abrapa, 
João Carlos Jacobsen, “não adianta 
aos produtores serem competentes 
da porteira para dentro, se não hou-
ver competência da porteira para fora. 
Estamos perdendo para os concorren-
tes internacionais e pagando multas 
caríssimas por atraso na entrega da 
produção nos portos”. Atualmente, 
95% da produção de algodão para      
exportação cultivado na Bahia segue 
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pelo Porto de Santos.

Eventos
 A mobilização em torno da retoma-
da da construção da Fiol conta ainda 
com outros eventos marcados, como 
uma visita na próxima semana ao go-
vernador Jaques Wagner (PT), parti-
cipação da reunião da Comissão da 
Fiol, na Assembleia Legislativa e o se-
minário programado para o dia 26 de 
abril, quando será redigida a “Carta da 
Bahia” para ser entregue à presidenta 
Dilma Roussef (PT), também convi-
dada para o evento.
A reunião desta sexta-feira contou 
com as presenças do presidente da 
Aiba, Júlio Busato, da presidente da 
Abap, Isabel Cunha, dos prefeitos 
Humberto Santa Cruz (Luís Eduardo 
Magalhães), Antônio Henrique (Bar-
reiras), presidente do CDL de Bar-
reiras, Alberto de Freitas, secretários 
municipais, entre outras autoridades. 
Participações também da Associação 
Comercial de Luís Eduardo Maglhães 
e dos prefeitos Crisópolis, Brejolân-
dia, São Desidério, Riacho das Neves 
e Angical, além do superintendente 
da Caixa Ecômica de Barreiras, Walter 
Luís.
O evento é uma realização da União 
dos Municípios do Oeste da Bahia 
(UMOB), Associação dos Municí-
pios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste 
da Bahia (AMURC), Prefeituras de 
Barreiras e Luis Eduardo Magalhães, 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e 
Associação dos Engenheiros e Téc-
nicos Ferroviários da Bahia e Sergipe 
(AELB). Conta com apoio da UPB, 
ALBA, AIBA, ACELEM e FIEB. A co-
ordenação geral é do deputado federal 
João Leão.

Ligação
 A Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
(Fiol) dinamizará o escoamento da 
produção da Bahia e servirá de liga-
ção dessa região com outros pólos do 
país, por intermédio de conexão com 

a Ferrovia Norte-Sul. Incluída entre as 
prioridades do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC), a Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste terá 1.527 
km de extensão e envolverá investi-
mentos estimados em R$ 7,43 bilhões 
até 2014.
A Fiol ligará as cidades de Ilhéus, Ca-
etité e Barreiras no estado da Bahia a 
Figueirópolis, no estado do Tocantins, 
formando um corredor de transpor-
te que otimizará a operação do Porto 
Sul, em Ilhéus, e ainda abrirá nova al-
ternativa de logística para portos no 
norte do país atendidos pela Ferrovia 
Norte-Sul e Estrada de Ferro Carajás.
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Projetado para ser um espaço de aprendizado lúdico-
pedagógico, a Brinquedoteca de Buritirama atenderá 
crianças de 03 a 06 anos de idade pertencentes às famí-
lias beneficiarias do Programa Bolsa família-PBF, sejam 
ingressos de medidas socioeducativas de internação ou 
em comprimento de outras medidas socioeducativas, 
conforme dispostos no ECA.  
A brinquedoteca está vinculada a secretaria de assistên-
cia social, conduzida pela secretária Ana Claudia Para-
ense Viana e é um espaço preparado para estimular a 
criança a brincar, possibilitando o acesso a uma varie-
dade de brinquedos, manifestando sua potencialidade 
e necessidade lúdica. É um espaço desenvolvido para 
autoconhecimento, o prazer, a afetividade, a empatia a 
automotivação e a sensibilidade, facilitando o equilíbrio 
da criança. 
Condicionalidades de permanência no Projeto – Ser 
acompanhado pelo responsável legal e obter 70% de 
frequência nas atividades socioeducativas.
 
Cronograma de atendimento – São 10 Grupos cada um, 
formado por 10 crianças; uma vez por semana, com du-
ração de duas horas, o atendimento é realizado de se-
gunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 14 às 17 
horas. 
Responsáveis pelo atendimento – A Brinquedista, Euzi-
lene Alves e a auxiliar de brinquedista, Rilza Carvalho. 

Brinquedoteca em Buritirama: 
Espaço preparado para estimular crianças a 
manifestar potencialidades e necessidades 
lúdicas
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Buritirama: Seis canais abertos de televisão 
em funcionamento

Buritirama é um dos poucos municípios da Bahia com o privi-
légio de seis canais abertos de televisão.
O Canal 09 da TVE (TV EDUCATIVA DA BAHIA) do Go-
verno do estado, que ficou fora do ar quase nove meses, já está 
em funcionamento desde o dia 03/04. Com este canal, os bu-
ritiramenses, agora tem mais uma opção televisiva, podendo 
acompanhar também a programação da TV Cultura a nível 
nacional. A reativação deste canal, ocorreu também graças a 
articulação do prefeito Arival Viana, junto ao secretário de 
infraestrutura e vice-governador do estado, Otto Alencar que 
administra também o setor de Comunicação da Bahia dentro 
da SEINFRA.  Este canal tem sinal direto de Salvador e passa 
uma programação cultural baiana, passando também parte da 
programação da TV Cultura de São Paulo.
Através do sinal local, a população tem acesso aos seguintes 
canais de TV aberta: Canal 03 (SBT), com parte da programa-
ção também gerada através da TV Aratu de Salvador; Canal 
05 (REDE TV) – É o único que não tem programação direto 
de Salvador, o sinal é direto de São Paulo, via satélite. Canal 
07 (GLOBO) – Chega através da Rede Bahia com uma parte 
da programação de Salvador e outra, da TV Oeste/Barreiras-
Oeste da Bahia. Canal 11- (BAND) chega ao município através 
do sinal da Band-Bahia, com programação de Salvador, e tam-
bém da rede nacional, direto de São Paulo. Canal 13 – (RE-
CORD) – Chega ao município através da TV Itapoan, e traz 
grande parte da programação de Salvador e transmite a pro-
gramação nacional da rede Record, diretamente de São Paulo.
Apesar de muitas pessoas terem a antena parabólica e outros 
sinais de TV por assinatura na cidade, a maioria esmagadora 
da população utiliza-se, destes seis canais abertos, superando 
em quantidade e qualidade a maioria dos municípios da re-
gião.
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