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ALÉM DE VÁRIOS proble-
mas a perda significativa de 
receitas por conta da crise 
está impondo obstáculos aos 
atuais gestores para fechar 
as contas e também aos que 
assumirão as prefeituras em 
primeiro de janeiro de 2021, 
um cenário que preocupa e 
requer habilidade para en-
contrar as soluções.

Com forte dependência de 
receitas oriundas da União 
e dos estados, os chama-
dos “repasses oficiais”, os 
pequenos municípios terão 
grandes desafios para equi-
librar as contas públicas nos 
próximos meses, devido à re-
tração da econômica causa-
da pela pandemia do Corona 
Vírus. No entanto, boa parte 
dessas dificuldades ficará 
para os próximos gestores, 
que assumirão as prefeitu-
ras em janeiro de 2021. 

Diante da expectativa de 
queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) do País, de pelo 
menos 6% neste ano, os 
repasses aos municípios 
inevitavelmente irão cair 
enquanto as despesas obri-
gatórias aumentarão. A si-
tuação da saúde financeira 
dos municípios do Oeste da 
Bahia não é diferente do res-
to do país.

Segundo pesquisa da 
(Firjan) antes da pandemia, 
75% dos municípios brasi-
leiros tinham uma situação 
fiscal considerada crítica. 
Quase 35% deles não se 
sustentavam, ou seja, a re-
ceita arrecadada não era 
suficiente para custear o 
duodécimo da Câmara de 
Vereadores, nem a estrutura 
administrativa da cidade. 

Se a situação já estava 
ruim, em janeiro de 2021 

quando tomarem posse de 
seus mandatos, os novos 
prefeitos deverão enfrentar 
problemas orçamentários 
ainda mais graves, herança 
da Covid-19.

Os municípios também 
deveram lidar com o repre-
samento de demanda por 
atendimentos eletivos que 
foram cancelados durante a 
pandemia, onde as pessoas 
evitaram sair para fazer os 
procedimentos médicos 
agendados.

Além dos problemas fi-
nanceiros existem também 
a diminuição do período de 
transição entre os manda-
tos devido adiamento das 
eleições. Período importan-
te para que o novo prefeito 
tome pé da situação, porém 
será outro agravante forçan-
do-os a promover mudanças 
de postura em direção a uma 
maior eficiência nos gastos 
e  nas receitas. 

Com mais receita ou não, 
a melhora na eficiência de 
gastos e de arrecadação se 
tornou mais urgente. Um dos 
desafios dos novos prefeitos 
vai ser garantir a prestação 
de serviços com orçamentos 
totalmente comprometidos. 
Vão ter que gastar melhor e 
fazer mais com menos.

Para os atuais prefeitos 
a situação, embora preocu-
pante, foi amenizada por 
medidas adotadas pelo Go-
verno Federal como a Me-
dida Provisória- 938, que 
repõe perdas do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) e o auxílio para a área 
da saúde, embora mal utili-
zado em muitos casos, já que 
os escândalos pipocaram em 
todo país, gerando manda-
dos de buscas e prisões.
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Aulas nas unidades de ensino das redes pública e privada 
seguem suspensas em toda a Bahia. O Governo do Estado 
decidiu prorrogar o decreto nº 19.586, que venceria no dia 

25 de outubro, e alterou de 100 para 200 o número máximo de 
pessoas em eventos. A prorrogação, que foi publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) do dia 24 de outubro, vale até o dia 15 

de novembro. A publicação também revoga o trabalho remoto 
de servidores que tenham 60 ou mais anos de idade. Conforme 
o decreto, estão proibidas as atividades com público superior a 
200 pessoas, como shows, eventos religiosos, feiras, apresen-
tações circenses, eventos científicos e passeatas. 

FONTE: SECOM  - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GOVERNO DA BAHIA

Apresentação:

ENCONTRO MARCADO
Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

 Jayme Modesto

PROGRAMA

4.1
CANAL

GOVERNO PRORROGA ATÉ 15 DE NOVEMBRO DECRETO QUE PROÍBE AULAS NA BAHIA

edital
A empresa ELDORADO DO ROSARIO 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.356.917/0001-02, vem, por meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR:

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao 
contrato de compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao imóvel acima citados situados no LO-
TEAMENTO RIO PRATUDÃO, ROSARIO (MUNICIPIO DE CORRENTINA) - BA, devendo, os notificados, efetuar, no prazo 
acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto devidamente acrescidas dos encargos moratórios acertados em 
contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará 
resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro 
mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez 
operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados (após realiza-
das as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

OS CLIENTES: CPF CONTRATO IDENTIFICADOR PARCELA/VENCIMENTOS
WELLITON PAULO DE ALMEIDA 021.521.191-00 258 QD SW-M-2 LT 23 10/04/2019 A 10/10/2020
JOSELIO PEREIRA DE SOUZA 832.154.761-34 264 QD SW-R-10 LT 18 25/10/2019 A 25/09/2020
AUDRIENE PEREIRA DE SOUSA 307.554.038-27 264 QD SW-R-10 LT 18 25/10/2019 A 25/09/2020
GETÚLIO ALVES DE SOUSA 791.638.151-68 257 QD SW-R-5 LT 20 10/05/2019 A 10/10/2020
CLAUDIA ALVARES NEVES DE SOUSA 971.553.655-72 257 QD SW-R-5 LT 20 10/05/2019 A 10/10/2020
GETÚLIO ALVES DE SOUSA 791.638.151-68 256 QD SW-R-5 LT 21 20/11/2019 A 20/09/2020
CLAUDIA ALVARES NEVES DE SOUSA 971.553.655-72 256 QD SW-R-5 LT 21 20/11/2019 A 20/09/2020
QUETNE ADRIANA FRANCISCO XAVIER 015.517.161-51 324 QD SW-R-5 LT 25 15/10/2019 A 15/09/2020
ELIEL JESUS DOS ANJOS 064.380.315-77 214 QD SW-R-6 LT 25 10/11/2018 A 10/10/2020
WELTON DOS SANTOS SILVA 061.330.231-12 64 QD SW-R-6 LT 29 15/11/2019 A 15/09/2020
JOSELITO AVELINO DOS SANTOS 000.858.845-70 334 QD SW-R-7 LT 18 10/02/2020 A 10/10/2020
CARLOS ALEXANDRE CONCEIÇÃO DIAS 043.792.655-95 161 QD SW-R-7 LT 25 10/10/2018 A 10/10/2020
AGATANGELO BERTOLDO SERAFIM 604.273.104-15 144 QD SW-R-7 LT 27 10/10/2019 A 10/10/2020
LENICE VIEIRA DOS SANTOS SERAFIM 029.448.591-02 144 QD SW-R-7 LT 27 10/10/2019 A 10/10/2020
MARINETE DE SOUSA SANTOS 051.420.851-16 136 QD SW-R-7 LT 28 11/12/2018 A 11/10/2020
ANTONIO CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE 005.760.331-62 41 QD SW-R-8 LT 3 05/03/2018 A 05/10/2020
LINA MARIA DE OLIVEIRA 339.119.911-34 105 QD SW-R-8 LT 9 05/06/2019 A 05/10/2020
MARCOS RODRIGO DOS SANTOS 060.081.855-10 194 QD SW-R-9 LT 4 25/11/2018 A 25/09/2020

FAZ SABER a todos 
quantos do presente Edi-
tal virem ou dele conheci-
mento tiverem, que pelo 
presente Edital CITA os 
EVENTUAIS INTERES-
SADOS/RÉUS dando-lhes 
ciência do inteiro teor da 
petição inicial, para que, 
no prazo de 15 (quinze) 
dias, querendo, contestem 
a ação, sob pena de não 
o fazendo, presumirem-se 
verdadeiros, os fatos ar-
ticulados pelo (a, s) Autor 
(a, es) e não contestados 
pelo (s) mesmo (s), nos 
termos dos artigos 334 
e 344 do Código de Pro-
cesso Civil, nos termos da 
AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ESPECIAL URBANO tom-
bada sob Nº 80000133-
2 1 . 2 0 1 9 . 8 0 5 . 0 0 9 9 , 
proposta por EDIMAR 
CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS e GELMA DA SILVA 
ALMEIDA em face do Es-
pólio de JOAO SEBAS-
TIÃO DOS SANTOS, 
representado pelo inventa-
riante, MARCELO ALMEI-
DA DOS SANTOS. Dado 
e passado nesta cidade de 
Ibotirama, Estado da Bah-
ia, aos vinte e dois dias do 
mês de setembro de 2020. 
Eu, Técnico Judiciário au-
torizado, o subscrevi.

ANTONIO MARCOS 
TOMAZ MARTINS-Juiz 
de Direito

edital
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS

O DOUTOR ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS, 
JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DA 
COMARCA DE IBOTIRAMA, ESTADO DA BAHIA, NA 
FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a todos 
quantos do presente Edi-
tal virem ou dele conheci-
mento tiverem, que pelo 
presente Edital CITA os 
EVENTUAIS INTERES-
SADOS/RÉUS dando-
-lhes ciência do inteiro 
teor da petição inicial, 
para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, querendo, 
contestem a ação, sob 
pena de não o fazendo, 
presumirem-se verdadei-
ros, os fatos articulados 
pelo (a, s) Autor (a, es) e 
não contestados pelo (s) 
mesmo (s), nos termos 
dos artigos 334 e 344 
do Código de Proces-
so Civil, nos termos da 

AÇÃO DE USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO tom-
bada sob Nº 80000134-
0 6 . 2 0 1 9 . 8 0 5 . 0 0 9 9 , 
proposta por JULIANA 
RODRIGUES DA SILVA 
em face do Espólio de 
JOAO SEBASTIÃO DOS 
SANTOS, representado 
pelo inventariante, MAR-
CELO ALMEIDA DOS 
SANTOS. Dado e passa-
do nesta cidade de Ibotira-
ma, Estado da Bahia, aos 
vinte e dois dias do mês 
de setembro de 2020. Eu, 
Técnico Judiciário autori-
zado, o subscrevi.

ANTONIO MARCOS 
TOMAZ MARTINS- Juiz 
de Direito

edital
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS

O DOUTOR ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS, 
JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DA 
COMARCA DE IBOTIRAMA, ESTADO DA BAHIA, NA 
FORMA DA LEI, ETC.
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Em Barreiras os 96.559 eleitores 
aptos pra votar também terão 
novo horário para ir às urnas nas 

Eleições Municipais 2020. O Tribunal 
Superior Eleitoral decidiu ampliar 
em todo o país, o horário de votação 
em uma hora por conta da pandemia 
da Covid-19.

Haverá ainda horário preferencial 
das 7h às 10h para pessoas acima de 
60 anos, que integram grupo de ris-
co. A intenção é garantir mais tempo 
para que os eleitores votem com se-
gurança e tentar reduzir as possibili-
dades de aglomeração nos locais de 
votação.

De acordo com o Chefe de Cartó-
rio da 75 Zona Eleitoral de Barreiras, 
André Luiz Bastos Cordeiro, além da 
alteração de horário outras medidas 
de prevenção ao Covid-19 serão to-
madas. “O horário preferencial será 
válido para todas as seções eleitorais 
do país. Aqui faremos também o for-
necimento de Epi como máscara e 
protetores, álcool em gel nas seções 
e instruiremos os colaboradores 
para promover e orientar os eleitores 
quanto ao distanciamento social”, 
disse André Luiz.

Em Barreiras existem 240 seções 
eleitorais, sendo 44 seções locali-
zadas em área rural e 196 em área 
urbana.

APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTO COM FOTO
De acordo com o TSE, para o exercí-

cio do direito ao voto não é necessária 
a apresentação do título eleitoral no 
dia do pleito, mas qualquer documen-
to oficial de identificação com foto. 
Esse foi o resultado do julgamento do 
Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF), na terça-feira (19), ao julgar a 

Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 4467, ajuizada pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), contra a obri-
gatoriedade de o eleitor portar dois 
documentos para votar, prevista no 
artigo 91-A da Lei das Eleições (Lei n 
9.504/1997). A Suprema Corte reafir-
mou o entendimento aplicado desde 
as eleições de 2010, segundo o qual 
o eleitor só ficará impedido de votar 

caso não apresente o documento ofi-
cial com foto que permita sua identifi-
cação por parte do mesário.

JUSTIFICATIVAS
No período pós-eleição o eleitor 

pode apresentar sua justificativa por 
meio do Sistema Justifica disponível 
no site do TSE. O eleitor deve preen-
cher seus dados pessoais, declarar o 

motivo da ausência e anexar docu-
mentos que comprovem sua justifi-
cativa. O prazo é de 60 dias após cada 
turno de votação. Dentro desse perío-
do, o eleitor não precisa pagar multa. 
Após a solicitação, o cidadão recebe 
um protocolo para acompanhar o an-
damento do pedido. Se a justificativa 
for acolhida pelo juiz competente, o 
eleitor é notificado da decisão.

POLÍTICA

Segundo o órgão as medidas são para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação.

TSE amplia horário de votação e 
determina horário preferencial

REPRODUÇÃO

Ivana DIas

Há três meses o Instituto Catura-
ma de Sustentabilidade lançou 
o Projeto REEcicle, em parceria 

com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFBA, com o 
objetivo de destinar de forma ade-
quada os resíduos eletroeletrônicos 
e contribuir com o processo socioe-
ducativo na comunidade barreirense. 

O Projeto Reecicle funciona a par-
tir do agendamento da coleta sele-
tiva, a equipe responsável vai até a 
casa ou empresa do interessado em 
fazer o descarte, também podem ser 
entregues nos pontos de coletas. Em 
seguida o material é enviado ao de-
pósito temporário, onde também é 
feita uma triagem. 

“A parceria com o IFBA é muito im-
portante! Nossa ideia é coletar todo 
tipo de material eletroeletrônico e 
após a triagem os equipamentos que 
podem ser recuperados são levados 
para o IFBA, pois lá existe um projeto 
onde será feito o conserto dos equi-

*De acordo com a Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS, no 
Brasil são considerados 
equipamentos 
eletroeletrônicos 
os computadores, 
notebooks, televisores, 
tablets, telefones, 
impressoras, aparelhos 
de som, celulares, entre 
outros. 
*Os equipamentos 
têm uma composição 
química com substâncias 
altamente tóxicas ao 
meio ambiente e sua 
decomposição pode 
trazer muitos prejuízos à 
saúde humana. 
*Somos o quinto país 
que mais produz esse 
tipo de lixo, em 2019 
foram 2,1 milhões de 
toneladas, 10,2 kg por 
habitante, segundo o 
relatório "Global E-Waste 
Monitor 2020", da Aliança 
Mundial para o Controle 
Estatístico dos Resíduos 
Eletrônicos.

pamentos em aulas ou até mesmo 
em atividades extra classe”, explicou 
o presidente do Instituto Catura-
ma de Sustentabilidade, Mestre em 
Ciências do Ambiente e Doutor em 
Ecologia, Franco Porto.

 De acordo com Porto, após o repa-
ro os eletroeletrônicos que estiverem 
prontos para o uso, serão doados 
para os alunos carentes do IFBA e 
também para projetos de inclusão 
digital da cidade. “O Instituto cons-
truiu uma sala de informática no 
bairro Santa Luzia e a depender do 
andamento do REEcicle, nossa ideia 
é projetar salas de inclusão digital 
em outros bairros”, pontuou.

As  peças e metais que não tiverem 
mais serventia serão encaminhadas 
à indústria de reciclagem para que 
tenham a destinação correta, sendo 
incluídas no novo ciclo produtivo e 
assim, proporcionar economia de 
eficiência energética e redução de 
retirada de matérias primas do meio 
ambiente.

Entre os eletroeletrônicos que 

podem ser coletados/entregues ao 
REEcicle estão: ar condicionado, 
televisar, computador, celular, no-
tebook, ventilador, aparelho de CD/
DVD, estabilizador, aparelho de fax, 
impressoras e demais eletrônicos.

Os doadores podem agendar a cole-
ta no contato (77) 9.8814- 8273 e tam-
bém entregar no IFBA ou na sede do 
Instituto Caturama na Rua Landulfo 
Alves, nº 90, bairro Jardim Ouro Ban-
cro. Instagram: @institutocaturama.

AMBIENTE

O objetivo é destinar adequadamente os 
resíduos eletroeletrônicos e contribuir com 
processo socioeducativo em Barreiras

Instituto Caturama lança o Projeto REEcicle
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Depois de quatro meses de traba-
lho restrito em decorrência da 
pandemia e também, devido a 

falta de sinal ocasionado por um pro-
blema técnico, a TV Câmara retornou 
às gravações de toda a programação 
seguindo todos os protocolos de se-
gurança para prevenção ao Covid-19, 
buscando assegurar a integridade de 
saúde dos profissionais envolvidos. 

De acordo o com diretor geral da TV 
Câmara George Medeiros, durante a 
pandemia alguns programas foram 
suspensos devido à característica e 
risco para os profissionais e outros ti-
veram o alterações em sua produção.

“Avaliamos as características dos 
programas e os riscos aos profissio-
nais. Programações como o Bêabá 
das Coisas, O que dá Certo e Encon-
tro Marcado, foram suspensa, con-
tudo o fluxo de gravação do Jornal 
foi remodelado para dias alternados 
e quase a totalidade das gravações 
eram realizadas através de celulares 
e encaminhadas digitalmente. O mo-
mento pandêmico remodelou todo o 
processo de captação e finalização 
dos materiais que estavam e ainda 
estão sendo veiculados”, pontuou 
George Medeiros.

O Encontro Marcado, um dos pro-
gramas que retornou as gravações, 
adaptou-se à nova realidade, seguin-
do todas as orientações do protocolo 
de segurança. “Retornar as ativida-
des em segurança exigiu a adoção 
de ferramentas e procedimentos que 
garantem a saúde da equipe técnica, 
apresentadores, repórteres e entre-
vistados. O suporte é garantido pela 
direção geral da emissora, adotamos 
medidas de redução de equipe, uso 

de máscaras, álcool gel e distancia-
mento, entres outras, o que nos deixa 
mais tranquilos apesar de sabermos 
da gravidade da doença”, disse o 
apresentador Jaime Modesto.

A repórter do Jornal de Barreiras, 
Fafá Iglesias, trabalha diariamente 
nas ruas em contato direto com a po-
pulação para a produção de matérias 
jornalísticas e teve que se adaptar 
a uma nova rotina. “Não podíamos 
parar totalmente, afinal somos um 
canal de comunicação democrático 
com o dever de dar voz a sociedade 
e mostrar a pluralidade e diversidade 

de opiniões em relação a diferentes 
temas. As coberturas jornalísticas 
continuaram de forma reduzida, tem-
po em que adaptamos e produzimos 
reportagens em Home Office, que 
foram apresentadas em formatos de 
boletins no nosso canal do Youtube. 
Os nossos telespectadores também 
acompanharam ao vivo as coberturas 
das sessões da Câmara de Vereado-
res pelo mesmo canal”, disse.  

FUNCIONAMENTO DO SINAL
A TV Câmara que agora passa a 

operar definitivamente no canal 40.3, 

enfrentou outro transtorno durante o 
período da pandemia, ficou sem sinal 
por consequência da queima de três 
de seus aparelhos. 

“Devido a grande oscilação de 
energia elétrica no parque de trans-
missão ficamos sem três dos nossos 
equipamentos, que fazem parte do 
processo de funcionamento do sinal, 
para a programação chegar aos te-
levisores”, explicou o diretor George 
Medeiros, que destacou ainda como 
a pandemia interferiu na agilidade da 
entrega dos novos equipamentos.

“Os equipamentos são distribuídos 
por empresa nacional e a tecnologia 
aplicada é importada e tudo ocorreu 
em um período de pandemia, onde o 
fluxo de logística como um todo foi 
afetado. Peças que normalmente le-
variam 20 dias para chegar levaram 
mais de 3 meses no processo de im-
portação e entrega, para assim ocor-
rer  a substituição e a manutenção dos 

equipamentos serem efetivadas. Isso 
é sabedor de todos, os impactos que a 
pandemia gerou na logística como um 
todo em nosso pais, daí a demora no 
retorno do sinal local da Tv Câmara de 
Barreiras”, esclareceu o diretor.

TV CÂMARA NAS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS 2020 
De acordo com o diretor geral da TV 

Câmara, George Medeiros, por força 
de lei, será retransmitido o sinal de 
propaganda eleitoral da Geradora - Tv 
Oeste afiliada da Rede Bahia- desig-
nada pela Justiça Eleitoral no muni-
cípio de Barreiras, nos horários es-
tabelecidos em encontro virtual que 
foi agendado com todos os veículos 
de comunicação, onde foi informado 
também o mapa de mídia. Haverá 
cobertura no telejornal e boletins 
com o desdobramento das eleições 
e informações do resultado final das 
eleições municipais.

REPORTAGEM

A suspensão das gravações ocorreram devido a pandemia do Covid-19 e também a um problema técnico

TV Câmara retoma sua 
programação normal
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Com Informações: asCom aBaPa e as-
Com aIBa

Neste mês de outubro importan-
tes instituições do agronegócio 
da região Oeste da Bahia, a As-

sociação Baiana dos Produtores de 
Algodão - Abapa e a Associação dos 
Agricultores e Irrigantes da Bahia - 
Aiba, elegeram a nova diretoria para 
o biênio 2021/22.

Na Abapa, em chapa única de con-
senso entre os produtores associa-
dos, Luiz Carlos Bergamaschi, atual 
vice da entidade foi escolhido como 
o novo presidente, substituindo Júlio 
Cézar Busato, que liderou a entidade 
nos últimos quatro anos, e que assu-
mirá no próximo ano a presidência da 
Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), em Brasília (DF). 

Durante a assembleia, o próximo 
presidente da Abapa, Luiz Carlos 
Bergamaschi, classificou como fun-
damentais os projetos desenvolvidos 
atualmente pela Abapa, que são re-
sultados da organização, seriedade e 
ética do trabalho das diretorias que 
passaram pela entidade.

“Sabemos que os nossos recursos 
são limitados. Com muitos projetos 

para conduzir, a exemplo das estra-
das, que contribuem diretamente 
com o escoamento da safra dos pro-
dutores. Por isso a importância de 
manter todos os relacionamentos e 

parcerias já firmados, incluindo com 
o poder público, afim de que tenha-
mos recursos para projetos desen-
volvidos em prol dos agricultores, 
setor agrícola e sociedade. Este é 

um trabalho de todos e devemos 
andar juntos”. Ele reforçou, na opor-
tunidade, junto aos colaboradores 
da equipe técnica e associados da 
entidade, a importância do apoio na 
condução da entidade.

Na Aiba, o processo de votação 
também foi registrado em chapa úni-
ca formada por consenso. O produtor 
Odacil Ranzi, atual primeiro vice-
-presidente, foi eleito para o cargo 
de presidente da Aiba e do Iaiba para 
o biênio 2021/2022.  “É uma grande 
responsabilidade assumir o desafio 
de gerir três grandes iniciativas: a 
Aiba, o Iaiba e a Bahia Farm Show. 
Mas, com o aprendizado tenho ad-
quirido ao longo dos anos e com esse 
time forte que forma a Aiba, nosso 
trabalho terá êxito”, declarou Odacil 
Ranzi, que substituirá o atual presi-
dente Celestino Zanella.

O Conselho Fiscal da Aiba e do Ins-
tituto Aiba também foi eleito na As-

sembleia Geral Ordinária. O órgão, 
que tem a responsabilidade de fisca-
lizar e emitir pareceres sobre proje-
tos, despesas e receitas da Entidade 
e do Instituto, tem novos represen-
tantes eleitos pelo voto dos associa-
dos: Ildo João Rambo (Primeiro Titu-
lar), Valter Gatto (Segundo Titular) 
e Célio Zuttion (Terceiro Titular). Os 
suplentes são: Romeu Carvalho, Hé-
lio Busato e Martin Döwich.

AGRONEGÓCIO

O produtor Luiz Carlos Bergamaschi foi escolhido como o 
novo presidente da Abapa e  o produtor Odacil Ranzi para a 
presidência  da Aiba.

Insituições do agronegócio 
elegem nova diretoria 
para o biênio 2021/22

ASCOM AIBA

Diretoria eleita Aiba Biênio 2021/22

Diretoria eleita Abapa Biênio 2021/22

asCom BnB

O 
presidente do Banco do Nor-
deste, Romildo Rolim, visita 
nesta sexta-feira, 6, o Cerrado 

Baiano, uma das fronteiras agrícolas 
mais importantes do Nordeste e do 
país. Na ocasião, serão apresentados 
aos empreendedores, às lideranças 
empresariais e aos produtores rurais 
da região as principais linhas de cré-
dito do Banco para o segmento, os 
resultados obtidos nos últimos anos, 
assim como o orçamento do Plano 
Safra 2020/2021.

Na posição de setembro deste ano, 
o Banco do Nordeste já investiu R$ 
6,28 bilhões no segmento rural, sen-
do R$ 1,67 bilhão na Bahia. Desse 
total, R$ 868,8 milhões foram aplica-
dos no  Cerrado Baiano, o que repre-
senta 52% das aplicações realizadas 
pelo Banco em todo o Estado.

O Cerrado Baiano é constituído 
por 53 municípios e, desde a década 
de 1970, vem passando por um pro-
cesso acelerado de modernização da 
agricultura, sediando grandes em-

preendimentos que geram empregos 
e transformam a realidade socioeco-
nômica da região.   

LINHAS DE FINANCIAMENTO
Para o agronegócio, o Banco do 

Nordeste oferece crédito para cus-
teio agrícola e pecuário, financiando 
com as melhores taxas do mercado a 
implantação de lavouras periódicas, 
manutenção e colheita de lavouras 
permanentes e gastos com a explo-

ração pecuária
No caso da comercialização, os 

financiamentos do BNB suprem de 
recursos o produtor rural, abrangen-
do financiamento de despesas  rela-
tivas à  fase imediata da colheita da 

produção própria ou de cooperados, 
com objetivo de permitir a venda da 
produção nos melhores mercados.

O BNB também dispõe de crédito 
de longo prazo para investimento em 
produção e comercialização, com-
pra de máquinas e equipamentos, 
expansão, modernização ou realoca-
ção de empreendimentos. Nessa mo-
dalidade, há as opções do FNE Água, 
FNE Aquipesca, FNE Irrigação, FNE 
Rural, FNE Sol, FNE Verde, todas 
operando com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE).  

O empreendedor rural também 
pode utilizar o aplicativo BNB Agro 
para acessar informações e soluções 
digitais para o desenvolvimento do 
seu agronegócio, como solicitar cré-
dito, fazer cadastro e conta digital, 
acessar a Agenda do Produtor Rural, 
conhecer linhas de crédito específicas 
para produtores rurais, conferir estu-
dos e conteúdos exclusivos do Boletim 
Agroinforma e acessar aplicativos do 
BNB Geo e da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Segundo o órgão as medidas são para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação.

Presidente do BNB visita Cerrado Baiano e reúne-se 
com produtores e lideranças do agronegócio

Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste.
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Jayme Modesto

Em entrevista ao Programa En-
contro Marcado, a médica mas-
tologista Drª. Alba Dias falou 

sobre as principais dúvidas a se-
rem esclarecidas sobre o câncer de 
mama. 

A campanha do Outubro Rosa faz 
parte das ações contra o câncer de 
mama, o tipo de câncer mais comum 
entre as mulheres no Brasil e no 
mundo, atingindo 50 pessoas a cada 
100 mil habitantes.

A mastologista destacou os fato-
res que podem ser apontados como 
causadores ou colaboradores para o 
surgimento da doença. 

“O câncer de mama só perde para 
o câncer não melanoma, um tipo de 
câncer de pele. A incidência dele é 
alta, para se ter ideia, em uma popu-
lação de 100 mil habitantes teremos 
uma média de 50 novos casos de 
câncer de mama por ano. O câncer 
de mama é multifatorial, o que tem 
colaborado para o aumento da in-
cidência seria a mudança no estilo 
de vida da mulher, principalmente a 
postergação da maternidade. O fato 
de ela ter o primeiro filho após os 30 

Com Informações: UfoB

A PARCERIA
Um estudo liderado pelo Prof. Luís 

Carlos de Souza Ferreira, do ICB-
-USP, em colaboração com o Prof. 
Jaime Henrique, do NAIVE-CCBS-U-
FOB, testou uma formulação vacinal 
baseada em proteínas do Vírus da 
dengue que não estão presentes na 
partícula viral, as chamadas proteí-

anos colabora para um aumento do 
índice de câncer de mama. Além do 
número de ovulações que ela tem, 
porque o câncer de mama também 
tem relação com a ovulação da mu-
lher”, disse a Drª. Alba Dias. 

A médica também falou sobre os 
riscos devido ao estilo de vida da pa-
ciente. “Se ela sofre estresse, se há 
ausência de atividade física, o tipo 
de alimentação, a ingestão de ál-
cool, tudo isso aumenta a incidência 
do câncer de mama, além da obesi-
dade, principalmente na pós-meno-
pausa”, esclareceu.

Entre os outros assuntos relacio-
nados ao câncer de mama discutidos 
no programa estão a importância de 
fazer o rastreio mamo gráfico, auto-
-exame das mamas para ajudar  na 
detecção de uma lesão, o câncer de 
mama nas mulheres jovens, câncer 
de mama nos homens, os exames 
auxiliares no diagnóstico das doen-
ças mamárias, o papel da campanha 
Outubro Rosa, a conscientização, a 
importância do exercícios físicos na 
prevenção, e muito mais.

A mastologista Drª. Alba Dias atua 
no Instituto de Assistência a Saúde 
da Mulher – IAM, em Barreiras.

nas não estruturais. Tais proteínas 
são importantes na biossíntese viral, 
que permite a multiplicação do vírus. 
Trata-se de uma inovação em relação 
às vacinas mais tradicionais, basea-
das no vírus completo.

ENTENDA OS DETALHES
Acontece que o vírus completo 

estimula a produção de anticorpos 
anti-partícula viral. O problema é 

que na dengue, tais anticorpos es-
tão envolvidos num importante me-
canismo de imunopatogênese, que 
leva ao desenvolvimento de formas 
mais graves da doença. O mecanis-
mo é baseado em anticorpos que 
ajudam o vírus a se multiplicar mais 
rápido, agravando os danos gera-
dos ao hospedeiro e é denominado 
ADE (do inglês antibody dependente 
enhancement). Os anticorpos que 
participam do ADE têm afinidade 
por proteínas presentes na partícula 
viral, chamadas de proteínas estru-
turais. Por isso, desde a sua época 
de doutorado, o Prof. Jaime, que foi 
orientado pelo Prof. Luís, teve a ideia 
de desenhar formulações vacinais 
antidengue baseadas em proteínas 
não estruturais, justamente para evi-
tar o ADE.

HISTÓRICO
Na época de seu pós-doutoramen-

to, o Prof. Jaime havia conduzido um 
estudo baseado em modelo vacinal 
de vírus completo mostrando que 
o controle imunológico do Vírus da 
dengue ocorre independentemen-

te de anticorpos. Mostrou que o 
controle viral é dependente de res-
posta imunológica celular, baseada 
em linfócitos T capazes de produzir 
substâncias antivirais e de reconhe-
cer e eliminar células do corpo já in-
fectadas pelo vírus. Neste estudo, o 
Prof. Jaime verificou que esse tipo de 
resposta tem como alvos principais 
as proteínas não estruturais, dando 
o primeiro passo para a confirmação 
de sua hipótese.

PRESENTE
O estudo publicado em 

30/10/2020 foi conduzido pelo re-
cém doutor Rúbens Prince dos San-
tos Alves e foi baseado no uso de 
uma formulação vacinal contendo 
apenas proteínas não estruturais. 
Rúbens e seus colaboradores mos-
traram que a resposta imunológica 
induzida pela vacina controla o Vírus 
da dengue impedindo que o mesmo 
se multiplique nas células do hospe-
deiro. A vacina teve eficácia de 100 
% em modelo onde os animais imu-
nizados são desafiados com dose le-
tal do vírus. E foi comprovado que o 

mecanismo imunológico foi baseado 
em linfócitos que reconhecem espe-
cificamente porções das proteínas 
não estruturais do vírus e passam a 
eliminá-lo por meio da produção de 
substâncias antivirais.

PERSPECTIVAS
Com a publicação dos estudos 

mencionados a equipe de pesquisa 
começa a consolidar uma importan-
te teoria, a qual pode embasar uma 
nova geração de vacinas antidengue, 
potencialmente mais eficazes e sem 
risco de indução de ADE.

LINKS PARA OS ARTIGOS 
PUBLICADOS:
h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d i -

re c t . co m /s c i e n ce /a r t i c le /p i i /
S004268221500433X?via%3Dihub

https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/fmedt.2020.558984/
full?&utm_source=Email_to_au-
thors_&utm_medium=Email&utm_
content=T1_11.5e1_author&utm_
campaign=Email_publication&fiel-
d=&journalName=Frontiers_in_Me-
dical_Technology

ENTREVISTA

O programa Encontro Marcado debate o 
impacto da pandemia, estimativa atual do 
INCA sobre o câncer de mama campanha 
Outubro Rosa

A formula da vacina é baseada em proteínas do Vírus da dengue, as chamadas proteínas não estruturais

Programa Encontro Marcado 
entrevista médica mastologista

Nova geração de vacina antidengue é desenvolvida 
em estudo com participação do NAIVE-UFOB

Movimento 
internacional de 
conscientização para o 
controle do câncer de 
mama, o Outubro Rosa 
foi criado no início da 
década de 1990 pela 
Fundação Susan G. 
Komen for the Cure. 
A data é celebrada 
anualmente, com o 
objetivo de compartilhar 
informações e promover 
a conscientização 
sobre a doença; 
proporcionar maior 
acesso aos serviços 
de diagnóstico e de 
tratamento e contribuir 
para a redução da 
mortalidade. O INCA 
— que participa do 
movimento desde 2010 
— promove eventos 
técnicos, debates e 
apresentações sobre 
o tema, assim como 
produz materiais 
e outros recursos 
educativos para 
disseminar informações 
sobre fatores protetores 
e detecção precoce do 
câncer de mama.

Fonte: INCA

OUTUBRO ROSA

Médica mastologista Drª. Alba Dias
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Com Informações/foto: Agência 
Nacional de Transportes Terrestres

A Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres - ANTT realizou 
em Barreiras a Operação Pascal, 

nos dias 23, 24 e 26 de outubro, na 
BR-135 e KM 167 com a parceria da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ação que visa o combate ao 
transporte clandestino vistoriou 31 
veículos e apreendeu 10 que reali-
zavam transporte interestadual de 
passageiros não autorizados pela 
Agência. Durante a operação 207 
passageiros foram realocados em 
transportes regulares e as despesas 
de passagens pagas pelas empresas 
flagradas. Foram emitidos 26 autos 
de infração.

Os veículos clandestinos, em ge-

Com Informação: Secom/BA

O 
decreto da Superintendência 
de Proteção e Defesa Civil do 
Estado - SUDEC que classifica 

Situação de Emergência em 73 mu-
nicípios atingidos pelos incêndios 
florestais foi publicado no dia 10 de 
outubro com vigência de 90 dias. 

Os municípios estão situados nos 
Territórios de Identidade Bacia do 
Paramirim, Bacia do Rio Corrente, 
Bacia do Rio Grande, Chapada Dia-
mantina e Velho Chico. Sendo que 
das 73 localidades em estado de 
emergência e 35 são da região Oeste. 

Entre eles  Angical, Baianópo-
lis,  Barra, Barreiras, Bom Jesus da 
Lapa, Brejolândia, Buritirama, Ca-
nápolis, Carinhanha, Catolândia, 
Cocos, Coribe, Corretina, Cotegipe, 
Cristópolis, Feira da Mata, Formosa 
do Rio Preto, Ibotirama, Jaborandi, 
Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, 
Morpará, Muquém de São Francisco, 
Oliveira dos Brejinhos, Riachão das 
Neves, Santa Maria da Vitória, Santa 
Rita de Cássia, Santana, São Desidé-
rio, São Félix do Coribe, Serra do Ra-
malho, Serra Dourada, Sítio do Mato, 
Tabocas do Brejo Velho e Wanderley.

A resolução suspende nessas 
áreas qualquer atividade capaz de 
produzir risco potencial de geração 
de novos focos de incêndio e visa 
também amenizar os impactos ne-
gativos na saúde da população, no 
meio ambiente e na economia local.  

ral, apresentam diversas irregulari-
dades que colocam em risco a vida 
dos passageiros, como pneus care-
cas, para-brisas trincados, excesso 
de passageiros, motoristas sem a de-

A declaração autoriza ainda que 
a SUDEC, o Corpo de Bombeiros 
Militar da Bahia e demais órgãos de 
proteção ambiental possam ser des-
locados para ações de resposta aos 
desastres, reabilitação do cenário e 
reconstrução.

De acordo com o governador Rui 
Costa o Corpo de Bombeiros, Defe-
sa Civil e Polícia Militar estão tra-

vida habilitação, ausência de cintos 
de segurança, extintor de incêndio 
descarregado e/ou sem extintor, etc.

Desde o início de 2020, em todo 
país, a ANTT já apreendeu 957 veícu-

balhando nas áreas atingidas, utili-
zando aeronaves, inclusive avião de 
combate a incêndio.  “Temos focos 
de incêndio em vários lugares do es-
tado. Temos equipes reforçadas no 
Oeste e na Chapada. Infelizmente, 
o sol e a seca, às vezes também com 
imprudência e às vezes com má-fé 
das pessoas, terminam provocando 
esses incêndios”, disse o governador, 

los que realizavam transporte clan-
destino interestadual de passagei-
ros, 28.710 passageiros que estavam 
nestes veículos foram transferidos 
para ônibus de empresas autoriza-
das pela Agência para continuar 
a viagem, com as despesas pagas 
pelas empresas infratoras. Foram 
emitidas 2094 multas (autos de in-
fração) no valor de R$ 11,9 milhões.

De acordo com as normas da ANTT 
- Resolução nº 4.287/14, para o 

reforçando que o Estado está usando 
todo material humano disponível e 
equipamentos para debelar o fogo.  

Os incêndios florestais nos mu-
nicípios de Barra e Barreiras foram 
controlados por meio dos bombeiros 
florestais e brigadistas voluntários, 
que tiveram o suporte do Programa 
Bahia Sem Fogo, por meio do envio 
de aviões do tipo Air Tractor.

transporte clandestino interestadual 
remunerado de passageiros está pre-
visto a apreensão por no mínimo 72h 
e multa no valor de R$ 7.600,00.

Os veículos apreendidos são en-
caminhados ao depósito, onde só 
serão liberados após o pagamento 
das despesas referentes a guincho, 
diárias de pátio e deverão comprovar 
o pagamento de passagens a todos 
os passageiros em empresa regular 
para a continuidade da viagem.

TRANSPORTE

DECRETO INCÊNDIO 

A ação aconteceu na BR-135 e KM 167 com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Dos 73 municípios 35 são da região Oeste da Bahia

ANTT apreende 10 veículos fazendo 
transporte clandestino em Barreiras 

Estado decreta situação de 
emergência em 73 municípios 
atingidos por incêndios florestais

PARA DENÚNCIAS E DÚVIDAS A POPULAÇÃO TEM DISPONÍVEL OS 
CANAIS DA OUVIDORIA: WhatsApp (61) 99688-4306, Telefone 166 

da Ouvidoria (24h) e o e-mail: ouvidoria@ant.gov.br.

Com informações do IBAMA

O 17º Grupamento de Bombeiros Militar atendeu, 
do início do ano até o final de setembro, mês do 
último levantamento, 354 ocorrências de incêndio 
em áreas de vegetação.

Quase a totalidade dos incêndios florestais (99%) 
tem relação com a ação humana. Na região, os fatores 
causadores mais comuns são queima para limpeza de 
terreno, bitucas de cigarro, vandalismo e queima de lixo.

No início do mês, depois de dias de trabalho, os 
bombeiros conseguiram controlar um incêndio que 
atingiu a Serra da Bandeira, em Barreiras. A ocorrên-
cia, neste ano, no que diz respeito a combates a incên-
dios florestais, se destaca como a de maior extensão.

Incêndios florestais podem ser considerados como 
todo fogo fora de controle, em qualquer tipo de vegeta-
ção, seja em plantações, pastos ou áreas de mata nativa.

Entre as medidas de prevenção, destacam-se:
Sempre capinar em volta e tirar o mato do local 

onde for fazer uma fogueira ou colocar velas;
Ao abandonar uma fogueira, apagar com água ou terra;
Manter fósforos e isqueiros fora do alcance das crianças;
Fazer aceiros ao redor de casas, currais, celeiros, ar-

mazéns, galpões etc.;
Manter os aceiros sempre bem roçados;
Optar, sempre que possível, por estratégias alter-

nativas ao uso do fogo, como roçada manual ou por 
máquinas e plantio direto;

Se for fazer uma queimada controlada, fazer no fim 
da tarde ou de manhã cedo e com a autorização do 
Instituto Água e Terra – IAT (antigo IAP);

Provocar incêndios sem autorização é crime am-
biental, e a pena prevista é de reclusão, que varia de 
dois a quatro anos, e multa.  (Lei nº 9.605/98 e Decre-
to nº 6.514/08).

MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA NA REGIÃO 

OESTE DA BAHIA:
01 Angical
02 Baianópolis
03 Barra
04 Barreiras
05 Bom Jesus da Lapa
06 Brejolândia
07 Buritirama
08 Canápolis
09 Carinhanha
10 Catolândia
11 Cocos
12 Coribe
13 Corretina
14 Cotegipe
15 Cristópolis
16 Feira da Mata
17 Formosa do Rio Preto
18 Ibotirama
19 Jaborandi
20 Luís Eduardo 

Magalhães
21 Mansidão
22 Morpará
23 Muquém de São 

Francisco
24 Oliveira dos Brejinhos
25 Riachão das Neves
26 Santa Maria da Vitória
27 Santa Rita de Cássia
28 Santana
29 São Desidério
30 São Félix do Coribe
31 Serra do Ramalho
32 Serra Dourada
33 Sítio do Mato
34 Tabocas do Brejo Velho
35 Wanderley

Nota sobre incêndios florestais

CORPO DE BOMBEIROS
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O 4G TIM NO CAMPO
FOI O PRIMEIRO PASSO
PARA A REVOLUÇÃO
DO SETOR RURAL.
E A MAIOR REDE DE INTERNET DAS COISAS
DO BRASIL VAI LEVAR AINDA MAIS
CONECTIVIDADE PARA O SEU NEGÓCIO.

Maior rede de internet das coisas considerando a cobertura através da tecnologia NB-IoT. Fonte: Portal TELECO.

Nossas soluções 
conectam máquinas,

pessoas e dispositivos.
Tudo para deixar 

o processo decisório
mais ágil.

A maior cobertura
4G do Brasil.

A coleta de dados
e o monitoramento
em tempo real ajudam
a trazer mais eficiência
e a aumentar a receita
do seu negócio.

membro fundador

Aponte seu
celular e venha

ser parte da
revolução com

4G TIM NO CAMPO


