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Poesia que transforma: Centenas de pessoas acompanharam a 
apresentação do Poeta Bráulio Bessa em Barreiras

De maneira poética e encantadora, o tema “As Vozes do Sertão na Literatura: Diálogos Contem-
porâneos”, da 5º Festa Literária Internacional de Barreiras, ganhou um destaque especial com a 
apresentação do poeta Bráulio Bessa. Pág. 06
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Cartilha de Orientação e Cordel da Saúde 
Mental são lançados na FLIB - Barreiras
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Inauguração do Posto de Saúde do 
Canabravão - Dia 28 de Maio
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Guanambi-BA
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA

EDITAL 
Prazo de 10 (dez) dias

PROCESSO: 2418-98.2014.4.01.3315 – DESAPROPRIAÇÃO.
EXPROPRIANTE: VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
EXPROPRIADO: ESPOLIO DE MÁRIO DE CAMPOS CORDEIRO JÚNIOR E OUTROS
POLO PASSIVO:DIMAS DE FRANCA BARBOSA e outros
IMOVEL DESAPROPRIADO: “FAZENDA SANTA MARIA”, situada na localidade do Genipapo, 
no Município de Santa Maria da Vitória/BA, rodovia BR-349 sentido Correntina/Santa Maria 
da Vitória, percorrer 23,5 Km e entrar a esquerda, seguir por estrada vicinal rumo ao Povoado 
de Nova Franca, imóvel localizado a 7,10 Km da Estrada Oficial Pavimentada, na Bahia, com 
uma área total de 50,0 hectares, com registro no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, livro 2-G de “REGISTRO GERAL”, as fls. 127, 
MATRICULA n° 2,357, feito em 24 de janeiro de 1980, tendo como limites e confrontações: ao 
norte Paulo César de Campos Cordeiro e Mario de Campos Cordeiro Junior; ao leste Mario 
de Campos Cordeiro Junior; ao sul Mario de Campos Cordeiro Junior; e ao oeste Mario de 
Campos Cordeiro Junior e Paulo César de Campos Cordeiro.
FINALIDADE:
1. Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentem direitos reais 
incidentes sobre o imóvel, de acordo com o art. 34, DL 3.365/1941; 
2. Conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel; 
3. Possibilitar, após o decêndio, ao expropriando o levantamento de 80% do valor depositado, 
nos termos do art. 33, §20, DL 3.365/1941, ainda que discorde do preço oferecido pela 
empresa pública federal, desde que:
•	 Apresentada a prova de propriedade; e 
•	 • Quitação de tributos que recaiam sobre o bem expropriado para o conhecimento 

público da concessão da presente medida liminar de imissão na posse
SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa, Avenida 
Agenor Magalhães, s/n, Bairro Mirante da Lapa, Bom Jesus da Lapa - Bahia, com expediente 
externo das 9 às 18 horas. Tel: (077) 3481-2026. Expedido nesta cidade de Bom Jesus da 
Lapa/BA, em 27 de novembro de 2015. Eu, Rafael Ferreira Ázara (Diretor de Secretaria), 
conferi e subscrevo. 

DANILA GONÇALVES DE ALMEIDA
Juíza Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/BA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA

CLASSE: DESAPROPRIACAO
OBJETO: DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/41 - INTERVENÇÃO 
NA PROPRIEDADE - ADMINISTRATIVO 
EXPROPRIANTE: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A.
EXPROPRIADO(S): ATILA HIGINO DE AQUINO, SUSANA OLIVEIRA DE MATOS.

EDITAL 
Prazo de 30 (trinta) dia

INTIMAR EVENTUAIS POSSEIROS, para conhecimento, no prazo de 10 (dez) dias, da 
DESAPROPRIAÇÃO de 0,50 ha (cinquenta ares) do imóvel denominado “FAZENDA PORTO 
SEGURO”, situada na localidade Porto Seguro, no município de Correntina/BA. acesso: 
Rodovia BR-349 sentido Correntina/Santa Maria da Vitoria, percorrer 35,3km e entrar a 
esquerda, seguir por estrada vicinal até o imóvel, área localizada a 1,7 KM da estrada oficial 
pavimentada, com área total de 10,00 ha (dez hectares). Tendo como limites e confrontações: 
ao norte Atila Higino de Aquino e Pedro Luiz Pimenta Montenegro; ao leste Pedro Luiz. 
Pimenta Montenegro e Atila Higino de Aquino; ao sul Atila Higino de Aquino; e ao oeste 
Ernesto Regis Couto Neto e Atila Higino de Aquino.
FINALIDADE:
1. Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentem direitos reais 

incidentes sobre o imóvel (art. 34, DL 3.365/1941); 
2. Para conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o .imóvel; 
3. Para possibilitar, após o decêndio, ao expropriando o levantamento de 80% do valor 

depositado (art. 33, § 22, DL 3.365/1941), ainda que discorde do prego oferecido pela 
VALEC, desde que, apresentada prova de propriedade e quitação de tributos que 
recaiam sobre o bem expropriado.

SEDE DO R.1(ZO: Poder Judiciário Federal, Vara Única da Subseção Judiciária de Bom 
Jesus da Lapa, Avenida Agenor Magalhães, S/N, Bairro Mirante da Lapa, CEP 47.600-
000, com expediente externo das 09 as 18 horas. Tels: (77) 3481-2026/3481-2938 ou 
Fax: (77) 3481-2631, E-mail: 01vara.bmp@trf1.jus.br.  Bom Jesus da Lapa/BA, 11 de 
setembro de 2019.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
DANIELE ABREU DANCZUK

Juíza Federal Substituta da Vara Única da Subseção Judiciária de Guanambi no exercício 
da Titularidade Plena da Vara Única de Bom Jesus da Lapa
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LEI N° 387-2022 
24 DE MAIO DE 2022 

 
 

Dispõe sobre denominação da Praça Pública na Avenida 
Clóvis Fernandes de Oliveira neste Município de 
Wanderley – Bahia”. 

 
 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
e do quanto lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte LEI: 
  

Art. 1º - Fica denominada de Praça Municipal Valberto Alves Pontes a Praça Construída na Avenida 
Clóvis Fernandes de Oliveira esquina com a Rua Zacarias Machado neste Município de Wanderley, Estado da 
Bahia. 

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Gabinete da Prefeita de Wanderley – Estado da Bahia, em 24 de maio de 2022. 
 

 
_______________________________ 

FERNANDA SILVA SÁ TELES 
Prefeita Municipal 
Wanderley – Bahia 
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AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE/FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022 

 

             A Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhaes/BA, torna público, a 

retomada da licitação modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2022 – Processo 

Administrativo nº 296/2022, OBJETO: Registro de Preços para eventual 

aquisição de uniformes, destinados aos os agentes municipais de endemias, 

agentes de saúde e SAMU conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Luís Eduardo Magalhães/BA, Tipo menor preço. Data 

da Sessão: 06 de junho de 2022, às 09h00 (horário de Brasília). Local: Portal: 

Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.  Cópia do Edital e seus anexos 

poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da transparência do 

município, no seguinte endereço eletrônico:  

https://portaldatransparencia.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/. 

 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 26 de maio de 2022.  

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  

Pregoeiro Oficial 
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T3JV+I/ZUOWZRBODKW/VSW

Quinta-feira
26 de Maio de 2022
2 - Ano  - Nº 3612
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Poesia que transforma: Centenas de pessoas acompanharam a 
apresentação do Poeta Bráulio Bessa em Barreiras

De maneira poética e encantadora, o tema “As Vozes 
do Sertão na Literatura: Diálogos Contemporâneos”, 
da 5º Festa Literária Internacional de Barreiras, ga-
nhou um destaque especial com a apresentação do 
poeta Bráulio Bessa na noite desta terça-feira (24), no 
palco principal da FLIB, montado na Praça Landulfo 
Alves, Centro Histórico. Com a apresentação Poesia 
que Transforma, centenas de pessoas acompanharam 
de perto os versos encantadores de Bráulio, conside-
rado um dos maiores ativistas da cultura nordestina 
no mundo.
A abertura da festa cultural teve início com a apre-
sentação do espetáculo musical “Sertão Universal” 
com Nau de Papel e a performance teatral com Osmar 
Mendes. Em seguida, um bate-papo descontraído me-
diado pelo cordelista barreirense Zeca Pereira, o pú-
blico conheceu um pouco da história de Bráulio Bessa 
e sua trajetória pelo mundo levando a poesia de cordel 
sob um olhar poético em diversos temas.
O prefeito de Barreiras, Zito Barbosa, esteve presente 
no evento acompanhado da primeira-dama Marise-
te Bastos, da secretária de Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer, Gabriela Nogueira, da subsecretária Cátia 
Alencar, demais secretários, organizadores e curado-
res da FLIB.  Quem também participou acompanha-
da dos seus filhos e sobrinha foi dona Eliane Souza, 

moradora do bairro Bandeirantes. Para ela, o evento 
proporcionou boas lembranças através da poesia con-
tada por Bráulio.
“Indescritível esse momento proporcionado hoje para 
nós, barreirenses. Foi muito emocionante e fiquei 
surpresa pela quantidade de pessoas que vieram ou-
vir um pouco de poesia nesse evento que está lindo. 
A Prefeitura está de parabéns pela organização, pela 
qualidade e diversidade de apresentações que envol-
vem a literatura brasileira”, disse Eliane.
Se apresentando pela primeira vez no município, 
Bráulio Bessa ficou surpreso com a receptividade e  
enfatizou que a poesia tem o poder de transformar e 
aprender, essa transformação foi recitada nos Poemas 
“A Corrida da Vida” e “Recomece”.  
“Fazer arte, cultura, poesia é um ato de resistência cul-
tural e é transformador. Estou muito feliz participan-
do dessa festa literária, falando de leitura, literatura e 
poesia aqui em Barreiras, onde inclusive, fiquei sur-
preso com a quantidade de livros de minha autoria 
para autografar, foram mais de 100 livros, o que me 
deixou bastante feliz. Fui muito bem acolhido neste 
município, me senti em casa e foi uma grata oportu-
nidade de compartilhar com todos sobre a minha tra-
jetória e da poesia que transforma, que fala de tantas 
histórias, principalmente, a nossa nordestina”, excla-
mou Bráulio Bessa.

Dircom/PMB
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Prefeitura de São Desidério entregará Unidade de Saúde da Fa-
mília a população de Canabravão, neste sábado, 28

Oferecer atendimento de qualidade voltado para a 
prevenção e a promoção da saúde são prioridades 
da Prefeitura de São Desidério. Dentro desta pers-
pectiva de ampliação da rede, o governo municipal 
vem investindo na construção de Unidades de Saú-
de na zona rural. Agora chegou a vez da comunida-
de de Canabravão receber a Unidade de Saúde da 
Família que será inaugurada no sábado, dia 28 de 
maio.
A ampla estrutura conta com recepção, banheiro 
social com acessibilidade, sala de triagem, consul-

tórios médico, odontológico e de enfermagem, sala 
de procedimento e observação, sala de vacina, sala 
de esterilização de materiais, sala de administração, 
auditório, banheiro para funcionários, cozinha/
copa, refeitório, farmácia, almoxarifado, suíte para 
o motorista da ambulância e garagem.
Além dos moradores de Canabravão, a Unidade de 
Saúde atenderá a população de Peri Peri, Vereda, 
Curral Novo, Sucupira, Porto Alegre, Nado, João 
Rodrigues e dará suporte à Unidade do povoado de 
Beleza.
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Cartilha de Orientação e Cordel da Saúde Mental são lançados durante 
a Festa Literária Internacional de Barreiras – FLIB

A Secretaria de Saúde de Barreiras, por meio da co-
ordenação de Saúde Mental, realizou na manhã des-
ta segunda-feira (23), o lançamento da Cartilha de 
Orientação em Saúde Mental, elaborada pela equipe 
técnica e usuários do Centro de Assistência Psicosso-
cial (CAPS AD). A apresentação da Cartilha aconte-
ceu dentro da programação da Festa Literária Inter-
nacional de Barreiras (FLIB), na Praça Amphilóphio 
Lopes. As temáticas como: “O Papel do CAPS na co-
munidade”, “Acolhimento”, “Como ser acompanhado 
pelo CAPS”, "Rede de Atenção Psicossocial", dentre 
outras descritas na cartilha, foram abordadas em ro-
das de conversas com os usuários e na sequência, o 
material foi disponibilizado para que os mesmos pu-
dessem ilustrar os temas de acordo com seu entendi-
mento.
“Essa cartilha foi pensada com muito carinho e com 
o objetivo de mostrarmos à população o fluxograma 
da saúde mental, como funciona os encaminhamen-
tos dentro da Atenção Básica, urgência e emergência, 
então, a cartilha vem com essa finalidade. Cada tema 
trabalhado dentro da cartilha foi discutido em roda 
de conversa e apresentados aos nossos usuários, a par-
tir do entendimento que eles tiveram sobre os temas 
foram criadas as gravuras que ilustram o material”, 
pontuou Denny Samper, destacando a homenagem 
trazida na cartilha a Valéria Nascimento e a Mússio 
Pirajás, profissionais que fizeram parte da história da 

Saúde Mental em Barreiras.
Além do lançamento da Cartilha de Orientação em 
Saúde Mental, a equipe do Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS II), lançou o "Cordel do CAPS Luta An-
timanicomial", um trabalho realizado pelos usuários 
do CAPS II, Igor Belchior e Wilton Leonel, com a par-
ticipação da equipe técnica. O conteúdo dos cordéis 
retrata como eram os atendimentos aos usuários antes 
dos surgimentos dos Centros de Atenção Psicossocial 
e como é feito hoje o acompanhamento dos pacientes 
e familiares realizado pelas unidades dos CAPS.
O CAPS II oferece tratamento para pessoas em sofri-
mento psíquico grave. Funciona de segunda a sexta, 
das 07h às 17h.  Durante esse período os usuários são 
assistidos por uma equipe multiprofissional. “Estamos 
hoje lançando essa ferramenta tão importante que 
traz informações de como é o funcionamento do Cen-
tro de Atenção Psicossocial dentro da estrutura da Se-
cretaria de Saúde de Barreiras. Um trabalho brilhante 
da coordenação da Saúde Mental e seus usuários, que 
por meio dos entendimentos próprios ilustraram tão 
bem o cordel e a cartilha. O CAPS oferta um serviço 
realizado por uma equipe de multiprofissionais que 
atua sobre a ótica interdisciplinar e oferecem atendi-
mento para a população através de demanda espontâ-
nea ou por encaminhamento. Temos toda uma estru-
tura pronta e equipe preparada para atender de forma 
integrada e humana aqueles que buscam pelo serviço”, 
disse o secretário de Saúde, Melchisedec Neves.  

Dircom/PMB


