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A Expofenita (Exposição Agrope- 
cuária e Feira de Negócios de Ita- 
buna) garante diversão e movimen- 
ta economia até o próximo domingo. 
Quem for ao Parque de Exposições 
Antônio Setenta deve levar com- 
provante que ateste vacina contra 
Covid-19. Shows como Parangolé e 
Kaio Oliveira fazem parte da progra- 
mação: . P.4 

O Mutirão do Diabetes, evento replicado de 

Itabuna para o Brasil, utiliza a tecnologia para 

garantir atendimento e, ao mesmo tempo, res- 

peitar as normas sanitárias. Uma tele-triagem 

EXPOFENITA MOVIMENTA FIM DE 
SEMANA; ACESSO PARA VACINADOS 

, tm 

assegura consultas para centenas de pessoas 

e outros diversos atendimentos acontecem de 
forma presencial. O médico Rafael Andrade as- 
sina a origem do bem-sucedido projeto. P.5 

MUTIRÃO DO DIABETES USA 
TECNOLOGIA EM NOME DA SAUDE 

COORDENADOR 
MOSTRA DESAFIOS 
E CONQUISTAS NO 
BANCO DE SANGUE 

SOU HERÓI 

vIDonção 
saivd art, 

UVIDAS! 

O coordenador de captação do 
Banco de Sangue da Santa Casa de 

Misericórdia de Itabuna, Rosildo Ri- 
beiro, conta histórias que marcaram 

os últimos 22 anos no setor. Mas fala 
também das dificuldades, a exemplo 
da queda de 70 por cento nas doa- 
ções no pico da pandemia. P.3 

ELEITOS NA OAB 
APOSTAM NA UNIÃO 
ENTRE EXPERIÊNCIA 
E JUVENTUDE 

Os eleitos para O triênio 2022- 

2024 na OAB-Itabuna trazem como 
trunfo a experiência com as novida- 
des apresentadas pela juventude. 
O presidente Rui Carlos conduzirá 

a entidade ao lado da vice Nataja 
do Vale. A chapa inclui, ainda, os 
também advogados Marcos Ban- 
deira Júnior, Mariana Vila Flor Wille 

Shadait. P.5 
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OPINIÃO 
João Otávio Macedo 
Miden ae vereaoremtahua 

Atribui-se ao filosofo grego Pla- 
tão a fundação daquela que seria 
chamada de Academia, fato ocor- 

rido, segundo nos conta a história, 
noanode387AC, parao estudo da 

filosofia A escola situava-se a no- 
roeste de Atenas, em um terreno 
dedicado à deusa Atena e que teria 
pertencido a uma personagem mi- 
tológica chamada Akademus. 

As academias prosperaram na 
Grécia e em outros países da Eu- 
ropa e o termo passou a designar 
várias instituições vocacionadas 
para o ensino, a cultura e a ciên- 
cia englobando as associações de 
cientistas literatos e artistas 

Nos séculos XVI e XVil as aca- 
demias prosperaram rapidamen- 
te no velho mundo sendo sempre 
citada como exemplo a Academia 
Francesa, cuja formação e funcio- 
nalidade passaram a influenciar o 
aparecimento de congéneres em 
várias partes mundo. No nosso 
Brasil o mais citado é a Academia 
Brasileira de Letras, fundada a 20 
de julho de 1897 por Machado de 
Assis, Ruy Barbosa, Graça Aranha, 
Joaquim Nabuco e outros. 

Na nossa Itabuna, temos fun- 

cionando, já há alguns anos a 

UMA NOITE MEMORÁVEL. 

Academia Grapiúna de Letras e 
a Academia de Letras de Itabu- 

na; a partir de agora, passamos 
a contar com a Academia de Me- 

dicina de Itabuna, cuja instalação 
solene e posse dos 40 membros 
fundadores e da primeira direto- 
ria ocorreu no amplo e confortá- 
vel auditório da Faculdade Santo 
Agostinho, gentilmente cedido 
para o evento que aconteceu na 
noite de 19 do corrente, com gran- 
de participação 

A nossa Itabuna tem sido pio- 
neira em muitas áreas das diver- 
sas atividades humanas e uma 
Academia de Medicina enrique- 
cerá muito o ambiente cientifico 
e cultural da cidade e da região 
levando-se em conta, também o 
crescente aumento de vagas nos 
cursos de medicina. 

Seria cometer uma grande 
injustiça se não citássemos o 
nome do nosso colega Dr. Sílvio 
Porto de Oliveira que mais uma 
vez mostrou a sua grande capa- 
cidade de trabalho e espírito de 
liderança, incentivando os cole- 
gas a embarcarem nesse projeto 
que será benéfico para todos E 
Itabuna só terá a ganhar. 

UNTILASALLE 
ITABUNA 

Estude a partir de 

139,90 
mensais 

Gestão Comercial 

Black Friday do Shopping 
Jequitibá vai até domingo; 
descontos até 70 por cento 
Horário especial e série de cuidados para 
compras com toda segurança 

— cus 
JM 2iast Friday será estendia até coming no 

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, 
participa do Black Friday, uma megaliqui- 
dação nacional que antecede as festas de 
Natal e Ano Novo € oferece descontos de 
até 70 por cento em milhares de produtos. 
Na sexta-feira (26), para permitir maior 
comodidade e evitar aglomerações, as lo- 
jas abrem das 8 às 23 horas. À promoção 
será estendida até domingo, nos horários 
normais do estabelecimento, recebendo 
clientes de todo o sul da Bahia com todo 
conforto e segurança 
A superintendente do Shopping Jequiti- 

bá, Vera Guimarães, afirma que “a expecta- 
tiva para o Black Friday é muito grande por 
parte dos lojistas, já que com o avanço da 
vacinação, a movimentação vem crescendo 

é o shopping tem recebido novos empreen- 
dimentos que aumentam seu mix de produ- 
tos e de serviços, lazer e entretenimento”. 

Mais informações sobre o Black Friday 
ea relação de lojas participantes estão dis- 
poníveis nas redes sociais do Jequitibá 

Protocolos de segurança 
As medidas adotadas pelo Shopping Je- 

quitibá para a prevenção da Covid-19 visam 
garantir a segurança dos clientes, pa 
e colaboradores, atendendo às normas de- 
terminadas pela Organização Mundial de 
Saúde. Entre os protocolos adotados estão 
a medição digital de temperatura corporal 
nas duas entradas, uso obrigatório de mi 
caras por parte de clientes, lojistas e fu 

os, sinalização para o distanciame 
to social, instalação de totens e dispens. 
com álcool gel 70 por cento em pontos de 
fácil alcance e ampliação dos procedim 
tos de desinfecção de superfícies frequent 
mente tocadas pelas mãos. 

Ay, Firmino Alves, 60 
Edf. Módulo Center, sala 608 

Centro - Itabuna-BA - Fonefax: 3211-9874 
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“Banco de Sangue chegou a queda de 70 
por cento na pandemia”, diz coordenador 
Rosildo Ribeiro lembra percurso desde quando foi um adolescente 
doador até ser responsável pelo serviço 

Itabuna tem mais 
de 1.800 vagas 
para Zona Azul 

feud de enoconanen er por dra da vols da Za eu 
A osiido Ribeiro recorda conquistas e desafios em 22 anos no Banco de Sangue Em mais uma etapa para a o prefeito de Itabuna, Augusto 

abertura do processo de conces- Castro (PSD), assinou o Decre- 
Por Celina Santos que muitas pessoas que foram em vários municípios aqui da são e exploração comercial do to nº 14.734, de 16 deste mês, 

vitimadas pela covid precisa- — região”, recorda estacionamento rotativo remu- definindo os logradouros públi- 
Uma voz sempre buscada ram de tomar sangue. Tem al- Sereno e de olhar atento, Ro-  nerado (zona azul), a Prefeitura cos abrangidos pelo sistema de 

quando se pensa em bolsa de guns pacientes que ainda estão  sildo recorda ter se tomado doa- de Itabuna publicou o Decreto estacionamento pago. Também 
sangue em Itabuna é do coorde- internados que ainda estão to-  doraos [$anos, quandoserviuao de nº 14,750, na edição eletró- ficaram definidas as tarifas que 
nador de captação do Banco de mando sangue”, informa. Tiro de Guerra. Ali, foi orientado nica do Diário Oficial do Muni- serão cobradas dos usuários: R$ 
Sangue da Santa Casa de Mise- pelo Sargento Raimundo, então  cípio de ontem, dia 24. Ficaram 3,00Mora, para automóveis, R$ 
ricórdia, Rosildo Ribeiro. Ouvi- Aos tipos superior dele na instituição. “Ele. estabelecidos o número de va- 1,00, para motocicleta, moto- 
do pelo Diário Bahia, contou de sanguíneos nos orientava pra que nós pu- — £as e o período para exploração neta e assemelhados, e R$ 21,00 
onde vem o envolvimento dele O Banco de Sangue de lta- — déssemos fazer alguma coisa de do serviço. por dia para caçambas de entu- 
com a causa Consideramos bem  buna atende a pacientes de 126 bem pela população, pela cidade, De acordo com o decreto, o lhos. 
apropriada esta história perto do municípios pactuados, mas aca- pelas pessoas que você não sabe. serviço será concedido à inícia- O secretário de Transportes 
25 de novembro, Dia Nacional ba prestando serviço a mais quem é e essa forma mais prática tiva privada, com comprovada « Trânsito, Thales Silva, expli- 
do Doador de Sangue. dades, a depender da demanda. é doando sangue”, recorda. qualificação, por meio de ou- — cou que o Decreto foi publicado 

Aos 55 anos, o profissional Dos oito grupos, os tipos san- Questionado sobre ao menos torga onerosa, por um período por conta dos ajustes para que o 
guíncos com fator RH negativo uma das histórias mais marcan- de 10 anos, sendo admitida a Departamento de Licitação da 

volvido com o são os mais raros. “O” negativo, tes na trajetória nesse setor, citou Prorrogação por uma só vez em Prefeitura abra o procedimento, 
matemática delicada no setor. doador universal, é uma espécie uma madrugada chuvosa em que igual periodo. Ao todo, serão 32 inclusive com a publicação do 
Ou seja, a oferta de bolsas e — de “coringa”, por outro lado, só uma mãe bateu à porta dele, na logradouros públicos da área edital. “Depois disso, empresas 

tem cerca de duas 

sempre menor do que a neces- recebe de mesmo tipo. ânsia de salvar uma vida “Ela central da cidade que serão deli- serão convidadas a participar do 
sidade. E a situação tomou-se Segundo o coordenador, ge- estava chorando, porque estava. mitados como zona azul, totali- certame licitatório e, posterior- 
ainda mais complicada com as  ralmente o tipo mais encontrado com uma criancinha intemada  zando 1.832 vagas para carros e mente, a vencedora vai explorar 
naturais recomendações de iso- em estoque é o A positivo (tipo no Hospital Manoel Novaes, na 608 para motos. o sistema de estacionamento ro- 
lamento na pandemia. mais comum) e o AB positivo época que tivemos aquela situ- A menos de uma semana, tativo”, disse, 

“As doações cairam emtor- — (receptor universal) ação complicada com relação à 
no de setenta por cento. Che- dengue. À filha dela, de três anos, . uicrTAÇÕES E 
gávamos a colher três, quatro Saídas e recordações estava com dengue hemorrágica, ps E ! GONTAIOS 
unidades de sangue por dia. Apesar da carência de bol- precisava de plaquetas. (...) Gra- FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO ABADE DE ITABUNA; 
No outro dia, para poder com- sas ainda maior, ele é otimista ças a Deus, ajudamos a filhinha Pia po Pim il 
pensar, a gente colhia 10, 12. com o resultado do trabalho — dela está viva para contar a his- PROCESSO ADMINISTRATIVO 469/2021 
Porque nós precisamos colher dentro das possibilidades reais. tória”, detalha 1D's10247 
em torno de 50 a 54 unidades “Para se ter uma ideia, paren- Outro episódio, recente e A Furação de Aenção à Sade de Baba, por intermédio da Pregneira Otra 5 a E ta poa Portaria 0/2021, toma público que realizará no da 0 de dezembro do 2121, por dia e raramente colhia 21, tes das vítimas não iam doar — igualmente marcante, foi quan- | emana mama. nda 5) 
15, 16 unidades. Mas fechan- — sangue com medo de ser mais do uma senhora o abordou no | ia 256685 etsção ne mesilidadePrsãoEesôno, io Menor eo pc aj be 
do as contas, chegamos a uma uma vitima. Mas, com toda a Hospital de Base e pediu para | jeoéa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE USO HOSPITALAR ESPECIAL PARAO $ CENTRO CRÚRGICO (4T DE MONITORIZAÇÃO INVASNA) em atento de rcesa queda de setenta por cento no. dificuldade, nós conseguimos dar um abraço. Manifestou | MOLE Omo estam posso 
pico”, computa. salvar vidas e não morreu nin- gratidão porque uma bolsa de | siçã dos riescados no set de Litações, Ano do Hosp, raiado Au Fernando 

Ele falou, ainda, do aumen-  guém por falta de sangue por- — sangue ajudou a socorrer a vida | Gomes Oftera SN Barro Nossa Senhora ds Graças. na dade de Rbuna-aia CEP E e 45505.00 em sd. ro hero das 07:00 às 13.0 hora. moções pet fo: 13) to na demanda em paralelo à — que vieram pessoas de outras — da filha dela. “Essa menininha | e RSS e a 
diminuição de doações nesse — cidades. Botei ônibus, crieium aqui foi que você ajudou a sal- | mnuictacsescombr tebura, 25 de novenbro de 2121 
período. “Nessa época foi onde projeto “Caravana itinerante vara vida; aí nos emocionamos en spndo nada 
mais aumentou o consumo por- pela vida”, aí busquei doadores ela, a filha e eu” Pregoeira Oiat 
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Expofenita é é tradição com alegria; 
acesso a shows exige vacinação 
| Exposição Agropecuária de Itabuna, nos últimos 5 anos, é também Feira de Negócios 

ADASB comemora 

os seus sete anos 

de existência na 

ExpoFenita 2021 
<a 

IM Esposênita acontece até iomingo, no Parque de Exposições Antônio Serena 
Shows, desfile, provas de po- manha, haverá Copa de Marcha e Thiago Aquino, Lucas Queiroz e 

eirdo e argola, gastronomia, arte- às 11 horas os portões serão aber- Triângulo Baiano. No sibudo, a 
sanato, parque de diversões, lojas tos para visitação. Conhecimento festa fica por conta de Nadson O 
agrícolas e muito mais. Tudo isso também fiz parte desse mergulho Ferinha, A Tarraxada, Netinho do 
espera quem for ao Parque de Ex- no universo rural Às 14 horas, a Forró e Cristal Som. Por fim, no 
posições Antônio Setenta a par professor Caio Alves, da Uesc, domingo, Kevi Jonny, Kaio Olivei- 

» FTA 
RR Pablo Nascimento toresidenio e amônio tário (rice preside) 

tir desta quarta-íira (24). Até o fará palestra sobre “Reprodução e 13,0 Escocês e Papazoni fecham o Com sete anos de forte atu região, preenchendo uma lacu- 
próximo domingo (28), Criação de Caprinos e Ovinos”. evento. Os ingressos para os shows ação no segmento agropecuário na que existe na região há cerca 
mais uma edição da Expofenita estão à venda no Leo Umbigo, Bi- regional, tendo como meta a de duas décadas, por conta da 
(Exposição Agropecuária e Feira Show para godon ou Shopping Jequitibá, e — defesa dos interesses dos pro- — inoperância do Sindicato Rural 
de Negócios de Itabuna). Prepare vacinados também nas plataformas digitais. dutores rurais do Sul da Bahia, de Itabuna”, comentou o presi- 
a bota e o chapé O tradi- O acesso ao Parque de Expo As informações do evento estão a Associação dos Agropecuaris- dente Pablo Nascimento. 
cional evento, realizado pela Age-  sições exigirá o comprovante de sendo divulgadas no perfil oficial tas do Sul da Bahia (ADASB) E completou reforçando que 
sul (Agência de Desenvolvimento vacinação. como prevê Decreto do Instagram (Dexpofenita comemora os seus sete anos de a participação da ADASB na 
do Sul da Bahia), tem o Sindicato Municipal. É obrigatório que os existência durante a realização ExpoFenita, apoiândo a Áge- 
Rural de Itabuna como co-realiza- participantes estejam com a va- Mais programação da Exposição Agropecuária e sul, ocorre em razão da inope- 
dor e conta com apoio da Prefei-  cina em dia, tendo tomado, no O sábado traz competições — Feira de Negócios de Itabuna  rância do Sindicato Rural local. 
tura Municipal. A programação mínimo, a primeira dose. A com- de equiprovas e três tambores, às (ExpoFenita 2021) “O Sindicato Rural de Itabuna 
do primeiro dia teve de estandes e provação deve ser feita na porta- 10 horas, concurso leiteiro, às 14 O evento realizado pela que deveria estar à frente de um 
eleição da Rainha da Expofenita. ria com o cartão de vacina ou o horas, rola leilão de gado leiteiro. Agência de Desenvolvimento — evento com este, mas a ADASB 

Pode dizer “"sextou” lá na Ex. aplicativo ConecteSUS. O último dia de programação, do- do Sul da Bahia (Agesul) acon- estará lá fazendo o papel que o 
pofenita também. Às 8 horas da Na mingo, fica para a final das compe- tece de 24 a 28 de novembro, no dicato que não faz sexta-feira, — Parangolé, 

7 — tições de equiprovas ctrêstambo- | Parque de Exposições Antônio Neste sétimo ano da ADASB 
res, À tarde, variada programação Setenta Com um stand montado diversas ações importantes fo- 
infantil e o último show para os para recepcionar os associados ram promovidas em sintonia 
adultos começa às 17 horas. e visitantes, a ADASB espera com as necessidades da agrope- 

LEVEO SEU promover um espaço de grande cuária regional, entre elas, Dias 
Espaço e parceria interação para comemorar os de Campo, palestras técnicas, 
Procurado pelo Diário Bahia, seus sete anos de existência. leilões, além de cursos e capaci- 

o presidente do Sindicato Rural de “Estaremos — representando  tações em parceria com Sindica- 
Itabuna, Wallace Setenta, explicou de fato o produtor rural de nossa tos Rurais da Região e o Senar, 
por que à operacionalização do 
svento ficou a carmo da Avesul | COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO 
“O Sindicato Rural não se exime 

de participar como colaborador, 
co-executor, assim como a pre- A Empresa TOP FASHION COMÉRCIO DE CALÇADOS 
nm) o o asbao | E ACESSÓRIOS LTDA, CNPU: 410.059.83/0001-36, sito à 

romper Rua Rufo Galvão, nº 54, bairro: Centro - Itabuna-BA, convi- 
porque à Agesul póde viabilizar | 440 sr JOELSON SOUZA FIGUEREDO LIMA, portador da 
Sconomicamente o evento. Apesar | pg: 58467424-7/SSP-BA, a comparecer ao trabalho, dentro 
da crise, estamos todos juntos,em | qo prazo de 48 horas, a contar a partir desta data, pois não 

scmeiaseiicmeno Pespeiao À scacação dci, comparece ao serviço desde 16 de outubro de 2021. 
/ pá Hodlapainas ER O não comparecimento nos obrigará a tomar providên- 

PARANGÓLE- THINGO AQUINO a estos um Sid | | cias drásticas com relação ao seu vínculo empregatício 
LUCAS ah patente Sugar Ro tal como Abandono de Emprego, configurando Dispen- QUEIROZ: TRIÂNGULO BAIANO ções a parir de dezembro. O es. | DO Sta Canos 
«= (985 == BISODON LfOUMNIGO quarta paço será destinado às Secretarias 

de Agricultura, Infraestrutura Itabuna-BA, 25 de novembro de 2021. QUI DE Exposições rTmUNA - Ba PESA RE 
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Com novas tecnologias, Mutirão do Diabetes 
de Itabuna supera desafios da pandemia 
| Modelo itabunense é replicado em 30 cidades brasileiras em 2021 

Em função da pandemia da 
Covid 19, o Mutirão do Diabe- 
tes de Itabuna, promovido pela 
ONG Unidos pelo Diabetes, 
Prefeitura Municipal e Hospital 
Beira Rio, aconteceu em forma- 
to hibrido. Iniciado com a cap- 
tação de pacientes por Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), 
seguido de uma triagem reali- 
zada no CAIC, seguindo todos 
os protocolos de saúde. Cerca 
de 700 pessoas participaram 
de uma tele-riagem feita por 
técnicos treinados, sendo rea- 
lizada à Retinografia Digital, 
com laudo a distância, além de 
exames do pé diabético e em se- 
guida, o exame de retinografia 
digital. As imagens foram en- 
viadas para uma equipe médica 
de oftalmologistas especialistas 
de em Retina e Vítreo que emi 
tiram laudos, com apoio da In- 
teligência Artificial, sinalizando 
quais os pacientes graves que 
deveriam receber atendimento 
especializado. 

No dia 20 de novembro, 
cerca de 120 pacientes tiveram 
atendimento no Hospital Bei- 
ra Rio, no dia 20 de Novem- 
bro, para avaliação presencial 
e realização de exames e ava- 
liação multidisciplinar, com 
mapeamento de retina, exames 
especializados para avaliação 
com nefrologistas e avaliação 
cardiológica com eletrocardio- 
grama. 38 pacientes foram sub- 
metidos a tratamento gratuito 
com fotocoagulação a laser. Os 
casos que necessitem de trata- 
mento mais demorado serão 
atendidos com o aval da Secre- 
taria Municipal de Saúde 

t 

, Dr: Rafael Andrade, idealizador do Mutirão do Diabetes, des 

Expansão 
dos mutirões 

“Além de todos os protoco- 
los de distanciamento o que re- 
almente veio para ficar foi o uso 
da telemedicina, ou o telediag- 
nóstico, principalmente para o 
rastreio da retinopatia diabética 
é outras doenças associadas”, 
afirma o médico Rafsel Andra- 
de,, presidente da ONG Unidos 
pelo Diabetes e idealizador e 
coordenado do Mutirão. “As 
dificuldades “aceleraram  solu- 
ções que servirão pós pandemia 
com certeza para democratizar 
o acesso, principalmente em lu- 
gares mais distantes ou esqueci 
dos”, afirma o Dr. Rafael 

Através da ONG Unidos Pelo 
Diabeteses, o modelo do Mutirão 
de Itabuna vem sendo replicado, 
inspirando campanhas em várias 
cidades, por meio de consultoria 
à distância, cursos presenciais 

sfaca à importância de o projeto continuar 

para mutirdes. nos. congressos 
médicos, e alguns casos, com 
treinamento presencial em loco 
na própria cidade. Eles. aconte- 
ceram em 17 cidades do Brasil 
em 2018 e evoluindo para 24 ci- 
dades em 2019, atingindo todas 
as regiões do Brasil. Em 2020, 
poucas cidades chegaram a fazer 
alguma ação, quando em Itabuna, 
foi desenvolvido este novo mo- 
delo adaptado. Em 2021, cerca 
de 30 cidades do Brasil fizeram 
mutirões que foram inspirados e 
treinados pelo modelo de Itabuna. 

“Os mutirões em todo o 
Brasil estão atingindo grande 
poder ação, ficando cada vez 
maiores, multidisciplinares e 
impactantes, e tendo como foco 
principal a prevenção, através 
de exames do fundo olho, pé e 
rim diabéticos, atividades edu- 
cativas, de mobilização e en- 
volvimento da comunidade”, 
finaliza o Dr. Rafael Andrade 

PM Pesienies ém a chance ae fazer modernos exames e assim 
controlar a doença 

Eleitos na OAB- 
Itabuna apostam 
em experiência 
e juventude 

RR itosaos que responicrão peia Ot-iatuma no ríénio 20222024 
Os advogados Rui Carlos e a experiência com a juventude. 

Nataja do Vale venceram, na quar- “Vamos juntar 0 conhecimento e 
ta-feira, a eleição para o comando a experiência com a energia dessa 
da subseção da OAB em Itabuna. turma jovem, que vem com essa 
A dupla obteve 13 votos de vanta- vontade de trabalhar, de fizer o 
gem dos 300 que foram computa- melhor para nossa advocacia. Va- 
dos durante o pleito. A chapa, cha- mos ter energia para trabalhar e 
mada “Por uma OAB Essencial”, também trazer idades do 
também tem em sua composição jovem advogado”, acrescentou. 
os advogados Marcos. Bandeira O grupo pretende investir na 
Júnior (secretário-geral), Maria- capacitação de profissionais, para 
na Vila Flor (secretária adjunta) e entenderem de tecnologia, e aden- 
Wille Shadait (tesoureiro) trarem na seara dos processos vir- 

Nesta caminhada contamos tuais, “Queremos também capaci- 
“com todos o apoio de todos os co- tar os advogados mais velhos, que 
Jegas que acreditam numa advoca- neste processo de virtualização 
cia essencial. A essencialidade de estão se afastando de seu sonho”, 
Justiça tem que retomar para nossa sinalizou, ainda em campanha. Já 
subseção, a união, o fortalecimen- a vice-presidente eleita, Nataja do 
to da classe, a luta por nossas prer- Vale, acredita na forma coletiva, 
rogativas. Não podemos permitir plural e participativa que norteou o 
que nossas prerrogativas sejam projeto daquela chapa. *Acredita- 
aviltadas como estão sendo”, afir- mos muito em uma gestão compar- 
mou ele, dias antes da eleição. tilhada, para que nesses três anos de 

Dr Rui é conselheiro de OAB. gestão voltemos a tera participação 
“Bahia, tem 33 anos na profissão efetiva de todos que compõem a 
e disse acreditar na chapa que une classe”, complementou. 

= ES dB 

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA 
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/2021(SRP) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 448/2021 

1D s08104 
A Fundação de Atenção à Saúde de Rabuna, por inemédio da Pregoeira Oca, no- 

“mesa pola Portaria cº 0992021, toma público que relizará no dia 08 de dezembro 
“de 2021, às 11:00 horas, na forma do disposto na Lei Federal 10 52002 e subsidia- 
Hiamente, na oi 65633, citação na modalidade Preção Eletrônico tipo Mer Preço 
porem cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA O KM, em atoncimento às ne- 
cessiiades o Hosp de ias Luís Esuardo Magamnães. O Esta! completo encontra-se 
à disposição dos interessados no setor de Lictaçõe, Anexo do Hospital, localizado à Av 
Feranco Gomes Oneira, SN, Bsrro Nossa Senhara das Graças, na cidade de sbuna 
“Ban, CEP- 5.600.000, em cas tes, o horário das 0700 ds 16.0 horas. Informações 
pelo fone: (73) 3214-1610, e-mat licitações tasi2020omaiLcom e no sãe do Banco do 
Brasi endereço: mu icitacoos.e comis. Habuna, 25 de novembro de 2021 

Renata Bomfim Siva Oliveira 
Pregoeira Oficial 

neces 

UCITAÇÕES E 
CONTRATOS 
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Itabuna: Gapa vai aplicar 
testes rápidos de HIV na 
população em situação de rua 
Também serão atendidas pessoas que usam 
álcool e outras drogas 

viva melhor 
SABENDO 
Fluido Oral: uma estratégia para testagem 
do HIV na população em situação de rua e 
pessoas que usam álcool e outras drogas. 

GAPA | «CERPAT 
HÁ 37 ANOS PRESERVANDO VIDAS 

O coonienaor do projeio, Oroniel azevedo, revela meta para 10 meses 

O 1º de Dezembro é o Dia 
Mundial de Luta contra o HIV; 
AIDS e todo o mês é dedicado às 
ações de prevenção da doença, o 
chamado Dezembro Vermelho. 
Abrindo as atividades, o GAPA 
(Grupo de Apoio à Prevenção da 
AIDS), de Itabuna, lança na pró- 
xima terça-feira (30) o projeto 
“Viva Melhor Sabendo - Fluido 
Oral: uma estratégia para testa- 
gem do HIV na população em si- 
tuação de rua e pessoas que usam 
álcool e outras drogas” 

O lançamento acontecerá na 
Praça Olinto Leone, às 16 horas 
com a realização de testes rápi 
dos por fluido oral; e em segui 
da, às 17 horas, acontecerá uma 
cerimônia de lançamento do 
projeto na sede do Rotary Clube 
Itabuna Sul (Rua Lafaiete Bor- 

borema, nº 18, 1º andar, Centro. conversa sobre prevenção nas 
comunidades e encontros com 
pessoas que vivem com HIV/ 
AIDS para tratar sobre temas 
relevantes para elas. 

“A meta é realizar 1.200 
testes rápidos por fluido oral 
em um prazo de 10 meses. As 
ações do projeto têm como ob- 
jetivos divulgar as formas de 
prevenção combinada, reduzir a 
transmissão do HIV, aumentar o 
diagnóstico precoce e contribuir 
para a redução do número de 
novos casos”, explica Otoniel 

casos confirmados. Oliveira Azevedo, coordenador 
Durante a ação, a equipe vai do projeto. 

passar orientações sobre pre- Aniciativa conta com a par- 
venção combinada, além de dis- ceria do Ministério da Saúde e 
tribuir preservativos e panfletos — Secretaria de Saúde do Munici- 
informativos. O projeto inclui. pio, por meio do Departamento 
ainda a realização de rodas de de Vigilância à Saúde/CERPAT 

Ação nos bairros 
Para alcançar a população 

alvo do projeto, a equipe do 
GAPA realizará testagem por 
fluído oral em diversos bairros 
da cidade. O resultado sai em 
poucos minutos e os casos que 
forem reagentes serão encami- 
nhados para confirmação no 
Cerpat, Centro de Referência 
em Prevenção, Assistência e 
Tratamento, onde também será 
feito o acompanhamento dos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato Rural de Itabuna - CNPJ 14.358.196/0001-03, no uso das suas 
atribuições estatutárias, conforme Capitulo IV, Seção | e seus artigos, convoca os membros da 
Assembleia Geral, devidamente regular com suas obrigações sindicais, conforme consta nos ter- 
mos do seu Estatuto Social, com o objetivo de realizar Assembleia Geral Ordinária (AGO) a fim 
de deliberar a sobre a Pauta descrita neste Edital de Convocação: 1º) Aprovação do Relatório de 
Prestação de Contas do exercício 2021 e parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral; 2º) Delibe- 
rar sobre a Proposta Orçamentária e Plano de Trabalho para 2022: 3º) Apresentação do Relatório 
de Atividades e Programa Anual de Trabalho para 2022; 4º); Data: 02/12/2021; 5º) Hora: às 08 
horas(oito), ou em conformidade ao Capítulo IV, Seção |, Art. 25º, S 1º; 6º) Local: Edifício Sede 
do Sindicato Rural de Itabuna, situado à Praça Getúlio Vargas, nº 15, centro, Itabuna-Bahia; 7º) 
Informações e acesso a documentação pertinente aos assuntos encontram-se disponíveis para 
consulta do associado até o dia 01/12/2021 na Secretaria Executiva do Sindicato Rural de Itabu- 
nano 1º andar, sala 101, Edifício Sede, centro, Itabuna-Bahia. Horário de funcionamento para 
as consultas e informações - Tel.: 3613 2126: das 08:00 horas às 14:00 horas 

Itabuna-BA, 26 de novembro de 2021. 
Wallace Coelho Setenta — Presidente. 

COMPORTAMENTO 
Mariana Benedito 

Pscanaista Especialista em Maetng 
trstagramr (Dmrtenedto 

Por onde anda a sua atenção? 
O celular, a internet e as 

Redes Sociais são ferramen- 
tas facilitadoras do nosso 
dia a dia, não é mesmo, meu 
amado leitor? Utilizamos 

beça fique em ordem. Não 
podemos dar a tudo que nos. 
rodeia a mesma atenção e 
importância, senão nossa 
cabeça vira uma verdadeira 

parao nosso trabalho, para zona. Aatenção é a forma de 
nossa comunicação, paranos organizar e catalogar o que a 
aproximar das pessoas, para gente quardae o quea gente 
adquirir conhecimento; ouso descarta, 
do celular faz parte de nos- 
sas vidas, otimizando nosso 

Agora eu te pergunto, 
meu amado leitor, quanto 

tempo. Oi? Será mesmo? tempo por dia você acha que 
Estamos presos aos nos- passa ao celular? Acessando 

sos celulares, às Redes So- conteúdos inúteis nas Redes 
ciais, ao conteúdo que nos 
é exposto 25 horas por dia, 
7 dias por semana. Insta- 

Sociais? Estamos viciados, 
anestesiados, imersos nes- 
sa realidade; e somente uma 

gram, Facebook, WhatsApp, mudança em nossa rotina é 
e-mail, Tiktok.. diversos ca- capaz de nos trazer resulta- 
nais nos inundando de infor- dos diferentes. 
mação que, convenhamos, Vou deixar aqui, nesta 
em sua maioria esmagadora, coluna de hoje, um exercício 
não serve para nada, prático para você: a partir de 

agora, estabeleça um horá- 
rio do seu dia para que todos 
os dias você esteja proibido 
de usar o celular. Este peri- 
odo deve ser de, no mínimo, 

do desperdiçada. uma hora, durante toda esta 
E, por falar em atenção, — semana e a próxima. Utilize 

vocênotou sea sua capacida- esse tempo para adiantar o 
de de concentração diminuiu? trabalho que ficou acumula- 
Sua memória está pregan- do enquanto você se disper- 
do peças em você com mais sava nos grupos de WhatsA- 
frequência? A nossa falta de pp,lerumbomLivro, assistira 
atenção ao que realmente umbom filme que traga uma 
merece anossaatenção pode reflexão, ficar com as pesso- 
gerar falhas de memória até as que você ama com tempo 
mesmo depressão e ansie- — de qualidade. 

Mantenha isso por, pelo 
amado ser que lê estaslinhas menos, 15 dias e observe 
aidooutrolado! como está a sua atenção no 

A nossa cabeça também trabalho, nos estudos e nas 
precisa de faxina A gente — suas relações pessoais. 
precisa organizar as coisas, Não se descuide! 
retirar os excessos e as su- A nossa cabeça precisa 
jeiras para que a nossa ca- — dessa faxina! 

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO 

A Empresa TOP FASHION COMÉRCIO DE CALÇA- 
DOS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 410.059.83/0001-36, 
sito à Rua Rufo Galvão, nº 54, bairro: Centro - Itabuna 
-BA, convida a Sra. ELISÂNGELA DOS SANTOS FIGUE- 
REDO, portadora da RG: 24141103-8/SSP-BA, a compa- 
recer ao trabalho, dentro do prazo de 48 horas, a contar a 
partir desta data, pois não comparece ao serviço desde 16 
de outubro de 2021. 

O não comparecimento nos obrigará a tomar providen- 
cias drásticas com relação ao seu vínculo empregatício, 
tal como Abandono de Emprego, configurando Dispen- 
sa com Justa Causa. 

ltabuna-BA, 25 de novembro de 2021. 
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AQUINO NA SQUINA 
Ramiro Aquino 
Ema seguros Qualcomir 

ME ORGULHO MUITO DO MEU PÉ DE Pt- 
TANGAS que tenho na garage e como está 
na (Foto) plantado em caqueiro e bas- 
tante florido. É de causar inveja a Antônio 
Carlos Macedo. 

OQUEESTA 
COLUNA CHAMA 
DEMULHERES 

NOTÁVEIS é de 
dar nota 0 a elas. 

Ada(Foto)éa 

CLASSIFICADOS 

6 prximo ao hospital Manoei Nova 
esc aa copa-coihac) armário, 
die ai Tetsmnzasea 

Pedro alugo casa ampla próxima 
o cond Aurora c/ 2/42 aa grande, 
caziha WC gurageme quintal enorme 
R$ 38000 Te:73-S8814 6103 

és vendoroçano Banco ba, c3 
casa galo, 1 hectares comágua hz 
teprsac/ peixes med mais de S0Om de 
compémeta Motiode viagem. Te 73 
99820 3965/9608 -7106, 

réus vendo roça no Banco da tória, 
“3a galpão IS hectares água, 
Ju represa peixes c/ made 500m. 
decomprimenta Motivo de agem Te 
SETE E 

Sado nascente Xande 4 + de, 
2wc sala coiha Te 71-98144:041 
Gas 

ACimanefgeração contrata Secretária 
“ef espentncia em que more notam 
Santo Antônio partrabulhr apart do 
DOADO CROSS | 

a prima ara 7% 2salas wc, 
le garagem Te71-981460431 Gaça 

procuras Arns 

José 10 dec e eras tas. 
Vendo ou rocaroça naregio de São 

Acetocasa Tek 733617 em 

Vendo roça de cacau após S4b José c/ 
“Abe pat. R$ 2800000 Tek 72577 

Regeração cl enpenência Contato: 73 pe peceçoia Be vendo apto otéeo Bloco 22. 
24 sal coin, wc als R$ 80000. 

PROCURO Emprego: Trabalho note | "e 7398-085 De 
de camera em passada ouem code 
go naipe na periodo datade Te 
To soma 3496 

Calôrmia, vendo aptoc/ 214 próximo 
praça Te 38862073, oberto 

aro uGueL 
tia alugo quiet mobiada nana 
Sio Pedro 67 c/ quarto aa conta, 

Bletreita de ônus e caminhão pesado 
essaproaeadetatao Teses 5008 

POR FALAR EM ANTÓ- 
NIO CARLOS MACEDO, U! 
PLANTADOR EMÉRITO, sir- 
vo-me desta coluna para 
elogiá-lo. Mais parece um 
agrônomo e não um advoga- 
do e professor universitário. 
Não há empecilho entre uma 
e outra profissão. Ele tira as 
três de letra. 

O PREFEITO AUGUSTO 
ESTÁ REFORMANDO AS 
PRAÇAS da cidade de Itabu- 
na Será que ficarão bonitas? 
Vamos ficar no aguardo. 

TENHO MUITA INVEJA DOS MEUS 
NETOS (Foto), despreocupados, sem 
duplicatas a pagar, brincando na piscina 
do prédio. Isso é que é vida. 

| vcnaçõese 

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA 
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1022021(SRP) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 431/2021 

10 908021 
A Fundação de Alanção à Saúde de tabuna. po intermédio da Pregoeira Oia, nomeada pela Portaria nº 

902021 torna público que realizará no dia 08 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na forma do disposto 
na Lol Fadoral 1052072 e, subsidiariamente, na li 666/93, licitação na modalidade Preção Ejerérico 
“po Mener Praça por te cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA E FILTRO REFIL. em 
atendimento ds necessidades da Hospital de Basa Luís Eduardo Magainães. O Edf competo encontra-se à 
disposição dos interessados no setor de Licitações, Anexo do Hospital, localizado à Ay Fernanda Gomes Olver, 
SIN, aro Nossa Senhora das Graças, na cidade de lsbuna-Haria, CEP- 45 800.000, em ias dei, no horário 
das O7-00 às 16500 horas. Intrmaçães poi fone (73) 3214-1619, ema licitações fasi292058omalL com e no 
sit do Banco do Brasi encereço: momulicitacoes.ecom be. abuna, 28 de novembro de 2021 

Renata Bomiim Siva Oliveira 
Pregoeira Ofícia 

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA 
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 105/2021(SRP) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 446/2021 

1D 03054 
A Fundação de Alenção à Saúde de lzbura. pr intermédio da Pregoeira Oca. nomeada pea Portaria nº 

Co9/2021, torna público que realizará no dia 08 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na forma do disposto 
na Lol Federal 10.620/02 e, subsidiariamente, na lei E 66833, citação na modalidade Preção Exsênico too 
Mera Preço por lote cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE USO HOSPITALAR ESPECIAL 
PARA O CENTRO CIRÚRGICO, em atercimento às necessidades do Hosp de Base Luis Esardo Magaihães. 
O Esial completo encontra-se à disposição dos interessados no seor de Litações. Anexo do Hospital besta. 
do à Av Fernando Gomes Ola, SAN, Bairo Nossa Senhora das Graças, na cada de fstuna Bana, CEP 
45.800-000, em das úteis, na horária as 07-00 às 1.00 horas Informações pato fone (73) 3214-1619, mas: 
licitações asi2020Pomallcom e no st do Banco do Brasi endereço un iitacoes com be. apura, 25 
de novembro de 2024. 

Renata Bomiim Siva Oliveira 
Pregoeira Ofícia 

ES Ec o. | tais R540000 Te 73-58854 0360 
gusta vagem cativos e acompanhante 
embosptal Tek 8888288 /91727170 
Davi Sera 

Aug apl peca Centrode Cu 
ta no nico da angabinha, em ab 
a notémeo c/2/4 sala WC, cozinha, 
as anexo à cocina R$ 500/00 Te: 

Free re smiséasm Clfómia, vendo casa ra So Santos, 
36 tada cocina toda murada qui 
talgande Te 7338158.0947, Mude. Alugo apl prbeimo ao Centode Cu 

ani da Margabinha em tabu, 
no 1º andas, 7 2/4 sala WC. coinhac/ 
cando a) anexo coin R$ 50000. 
Te 39194297 

Pim, 9, 24 ala coinha wc as 
Area este R$ 900000 e 73-9920 
9965/8808 7108 

Centro alugo plo éra, no Jadimdo 
O, Centro de Cultura c/ 2/4, sala cor 
ra a $500,0 Tl 73-99196 2971 

Morte Gia rara ee BO sa, 
catia wc gragem quintal aí et 
73 9151-306 Meoou Cida 

Corda esco e Ias 
A agp empoeada c/utecar vc] 
vetado det Varanda ata poma 
dades, rede sad ares c/ 
TVpor astra TV teme ver 
adore ut, Cah geladeira fogão, 
mcroondas sache Iqudicados 
ersosemgeal 3 elevadores Caça 
dep pesos + tata e 

Pontalenha, vendo casa na Tra Alea 
Pim, 1 emita v/24, sl co 
ba ca dra rafente R$ 90 GONAO. 
et 73 996598808 7104, 

ViaZara, vendo casa dele a fa 
rasto Ande 1 ut + Naa co 
pa coin a R$ 18000000 Tet-73- 
Ses 150095NSN 19 Dra dd SAO 0055000 nego 

mo descontos de corda a quantidade 
de pesos e dese pocos Fone (73) 

UAENENDA 951981570 1992. 
Conceição ua Eno Jardim Eucaliptos, 

Alugo apto perto do Jardim do O e do 
Centro de Cultura) 44 sala wc os 
ha a R$550,00 Te 73- 98818-004 

emenda 240? vaga ragaragem. 
R$65 00000 Tet 25 37498847 9348. 

CASAALUGUEL 
Ato Mare, algo casa nara Abi Co 
eta 10 cl suite + 18 sala comedor 
ecc pla 85 50000 

Ovo, próximo ao me mera 
dos restaurantes de preferência para 
estudantes </ ut quarto sala cor 
ha WCsocl as alo peventos sem 
condomínio Te-73- 3211 385299174 
77 Fortunato 

Camo na Sata Cruz ado Hosptal 
Nalva! 4 ala copa, 
2wcs die a Tet TAZ — — 

Centro, na Av. Amélia Amado, 689 
Itabuna, / 3/4, 2 wes, terraço. R$ 

75000 (incluso IPTU) Tel:73-99926- 
2263, Rômulo 

Centro ado Hospital Moe Novaes, 
CIA sal copo cnh 2wcs a, 
bemarmpla Pode ser residencial ouco. 
mercal Tet32124658, su 

Centro alugo apto pesto do Jardmdo 
0 e Centro de Cultura / 14, WC st, 
cima ae varanda, R$ 550,00. Tet- 
sema oos 

Conceição, téme, a Tem Via Za e 
1268, c/24 sa connha WC TetT3- 
SEE 1094 Non, 

Ao Moon abgocasoranaSataCna— FAZENDANENDA 

Vendo azenda em Sã Jobodo Para, 
€/240 hectare, ro, pasto e cacau. R$ 
Sm pl hectare, Bruno Garcia, CREC! 
18382 Fone 98845-4141/ 991003122. 

TERRENOIVENDA. 
VendoterenonoParque Hugo Kaufman, 
primo aocampo Tek: 73-991256627 

Paso fnancameno no TopPad prt 
mo abs pronto construção, em, 
Rabuna Te 73-S8AS6 381. 

Morei vendo tenor al med 
2 Bs já coma, pronta pl 
var paredes R$ 4007000 iegocve, 
Te 3 9MBO 4487/9134 066/9137 
S0BN/98626-7236 Mroe Cla. 

PONTO COMERCIAL 
Excelmte imvestimento! 
Vendo Ponto comercaldeoa té te 
tenogr bp bemlocalzado ocertode 
“abuna Pos 180 de extensão tem 
posto denis na pot comércio der 
sicadonoentoma Temsalodevendas 
Banheiro sctóio Anegciação pode 
seta pessoalmente! o proprietário 
Aceita e tambémpropona dra por 
área ruralpecuára Contatos: 7399119 
4790/739858 SON 951090610 

Alugo ponto no São Caetano, a Tia. 
Sho Jorge, med. Iómts,11S.Espaço 
ap igreja ee A 1.509,00 Ta 73 
siso, 

velcuLOS VENDA 
Vendo Prisma 1.0, completo, revisado, 
nicodono R$2800000 Tet73-99110- 
aeeaps1aara 

Vendo Movagem Cronos 12 bran- 
ca completo Caronevo Tt 73:98821- 
aesm/aan a 

dodeconsenvação. Te-73- 991256622 

MOVEIS VENDA 
Vendombres usados na rue Va 
“as, OZ Mangabinu sofá mes, cama, 
boliche caso armário,glaetra gua 

“roupa balão pci, portbesde 
fera etc et SERSD 651, 

DIVERSOS VENDA 
Mangabinha vendo móveis usados na. 
ua Ubaldino Brando, nº 285-eliche, 
cama; armários, mesas, sofás, tele 
são guarda-roupa, cadeira de alo, 
câmoda, geladeira monto beça fo 
lo escrani, hurasquea bomba 
dágua Tek:73-98H83-2601 

CLASSIFICADOS 
RECO REENCHA E ENTREGUE 

Rua À, Nº 56 Lot Rufo Cunha, Centro, Ilabuna-BA 
(ão fado do Hospial Manoel Novaes) 

mes viaja p eis LoL TIS SI nopan az 
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UM 
Administração 

M U N D 0D E Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

POSSIBILIDADES caaneia co DE 
Ciências Contábeis 

P A) R A V 0 EG Ê Educação Física 

E = Engenharia de Produção 

Confira a lista de cursos | Filosofia 

Geografia 

Gestão Comercial 

Gestão Financeira 

Gestão Pública 

B 0 [É Ss A S Gestão da Qualidade ETTA 

Gestão de Recursos Humanos 

DE ATÉ Gestão de TI ENT] 

Logística 

Marketing 

Matemática 

Processos Gerenciais 

História 

Letras - Português 

Pedagogia 

Redes de Computadores [TT] 
Secretariado [IT] 

Serviço Social 

Teologia [IT] 

je a disponibilidade de cursos na sua Unidade. 

NSCRIÇÕES 

BERTAS. 

vestibular 

LA SALLE ER qa 

DO asa iasaié 
73 ER 


