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Governo prepara novos investimentos para
recuperação e construção de estradas
P

Agecom

ara melhorar a eficiência e
segurança de transportes,
além da logística na Bahia,
o Governo do Estado através da
Secretaria de Infraestrutura, está
intensificando o trabalho de recuperação de estradas. Nos últimos
oito anos, o Governo já recuperou
e construiu mais de oito mil quilômetros de vias. Foram investidos cerca de R$ 2,8 bilhões entre
2007 e 2015.
Também está previsto, por meio
da segunda edição do Programa
de Recuperação de Estradas (PREMAR), a recuperação de 3.800
quilômetros de rodovias estaduais, podendo alcançar 4.200
quilômetros. Os investimentos somam aproximadamente 520 milhões de dólares, entre aporte do
Governo do Estado e empréstimos
de duas instituições financeiras.
De janeiro a julho deste ano,
mais de 230 quilômetros de vias
foram recuperadas e entregues,
a exemplo da BA-654 (entroncamento da BA-001 a Taboquinhas, próximo a Itacaré), assim

como BA-220 (Monte Santo),
BA-148 (Malhada da Pedra), BA130 (Mairi) e outras. “Já estamos
com quase nove mil quilômetros
de estradas recuperadas e construídas, resultado de um trabalho contínuo. Estamos com outra
importante obra, o anel viário de
Candeias. A ligação vai beneficiar
175 mil moradores da região, das
cidades de Candeias, Madre de
Deus e São Francisco do Conde
(Mataripe)”, afirma o Secretário
de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.
Com extensão de 12,70 km, o
anel viário de Candeias está recebendo mais de R$ 24 milhões em
investimentos para a sua construção e tem previsão de conclusão
em março de 2016. A via fará a
ligação da BA-522 a BR-324, com
estimativa de trafegabilidade de
780 veículos por dia, incluindo
veículos pesados, já que, a principal atividade econômica dos municípios é a de petróleo e gás.
Atualmente, também está sendo construída a Via Metropoli-

tana, uma nova ligação entre a
Rodovia CIA-Aeroporto (BA-526)
à Estrada do Coco (BA-099), um
total de 11,2 quilômetros. Com
investimento de R$ 220 milhões,
a nova rota promete desafogar a
região central de Lauro de Freitas, funcionando como alternativa
mais rápida no acesso ao Litoral
Norte baiano através da Linha
Verde.
ESTUDO
Mais de 70% das estradas baianas são consideradas boas e regulares, conforme estudo divulgado
pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT), nesta quarta-feira (4). Dos 1600 quilômetros
de rodovias avaliadas, apenas 5%
- o equivalente a 78 quilômetros
- foram considerados péssimos
e 22% considerados ruins. Para
Cavalcanti, ter 73% das estradas
consideradas ótimo, bom ou regular é evolução em relação aos
anos anteriores e demonstra que
o investimento feito pelo Governo
do Estado tem dado resultado.

Vestibular: UEFS divulga
mais uma lista de isentos
A Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS) divulgou lista complementar de
candidatos contemplados com
a isenção da taxa do vestibular
2016.1 (ProSel). A relação dos
candidatos pré-selecionados e
dos documentos exigidos em
edital está publicada no portal

www.uefs.br, na seção ProSel.
Link:
http://csa.uefs.br/index.php/prosel161/isencao_
resultado_parcial
Os documentos devem ser
entregues até esta sexta-feira
(6), no horário das 8 às 17h,
na Coordenação de Seleção e
Admissão (CSA) ou postados

nos Correios até essa data,
mediante carta registrada. O
endereço para envio é: UEFS _
Coordenação de Seleção e Admissão - CSA / Isenção ProSel
2016.1 - Av. Transnordestina,
s/n _ Novo Horizonte, Feira de
Santana/BA, CEP: 44036-900.

Experiências educacionais
conquistam Prêmio Boas
Práticas Públicas
O analfabetismo entre os
internos do presídio Advogado Nilton Gonçalves, no
município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano,
foi zerado em decorrência do
projeto ‘Celas de aula: para
uma Educação ao alcance de
todos’, que venceu a 7ª edição
do Prêmio Boas Práticas Públicas, realizado pelo Governo
do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb).
Outra experiência vitoriosa,
também voltada para a área
educacional, foi o ‘Programa
de Organização do Trabalho
Escolar’, desenvolvido pela
comunidade escolar do Colégio Estadual Amélia Amado,
na cidade de Jussari, na re-

gião sul, que ficou em terceiro
lugar, entre os dez vencedores
em toda a Bahia.
A experiência de ampliar o
acesso à educação no presídio
Advogado Nilton Gonçalves
teve início em 2010. Em quatro anos e meio de implantado, 419 presos foram beneficiados e, atualmente, 187
internos estão matriculados e
estudando regularmente. “Os
resultados positivos são comprovados também nos 600
pontos de média na Redação
e 510 nas provas do Exame
Nacional do Exame Médio
(Enem). Além do mais, hoje,
eles têm uma ótima relação
entre si e com os nossos servidores”, destaca o diretor do

presídio, Alexandro de Oliveira e Silva.
Quando o projeto começou,
em 2011, dos 300 internos,
apenas 19 estudavam e mais
de 48% dos apenados eram
analfabetos, como explica
Alexandro. “Já que não podíamos levar os presos para as
salas de aula pela falta de infraestrutura física, levamos os
professores para os pátios e
celas, alcançando um número
de quase 80% de presos estudando”. Em 2011, enfatiza o
gestor, foi implantado o programa Todos pela Alfabetização (Topa), da Secretaria da
Educação do Estado, que ao
final do ano entregou certificados a 114 internos.

Atualmente, também está sendo construída a Via Metropolitana, uma nova ligação entre a Rodovia CIA-Aeroporto
(BA-526) à Estrada do Coco (BA-099), um total de 11,2 quilômetros

Sobre as estradas consideradas péssimas no levantamento
que está em sua 19ª edição, o
secretário revelou estar ciente e
que providências já estão sendo
tomadas. “Das duas vias conside-

radas péssimas, uma é Rodovia
Federal que liga os municípios
de Olindina a Itapicurú e até dezembro devemos lançar o edital
de recuperação. A outra rodovia
liga Castro Alves a Tapeaçú e já

temos um empréstimo aprovado
de 300 milhões de dólares do
Banco Mundial, que investiremos
na recuperação de mais 2,2 mil
quilômetros de estradas”, destaca
o gestor.

SPM realiza 1ª Conferência
Livre com Mulheres em
Privação de Liberdade
Aconteceu ontem (5), das 9h
às 15h, no Conjunto Penal Feminino de Salvador, localizado no
Complexo Penitenciário da Mata
Escura, a 1ª Conferência Livre
com Mulheres em Privação de
Liberdade. A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado
(SPM-BA) é a organizadora do
encontro, que terá a participação de 100 internas da unidade.
A agenda faz parte da programação das Conferências de Políticas para as Mulheres 2015
e tem como objetivo ouvi-las e
levar suas propostas para for-

Pagamento de
boletos do Garantia
Safra prorrogado
até dia 30
A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da
Superintendência de Agricultura
Familiar (SUAF), informa que o
prazo para pagamento dos boletos prorrogou até dia 30 de
novembro. Além disso, os agricultores familiares que estão
portando boletos com datas vencidas, também podem efetuar o
pagamento tranquilamente até
dia 30. Qualquer dúvida ou esclarecimento procurar técnicos
da SDR e o Serviço Territorial de
Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) da sua região.

mulação das políticas públicas
para os próximos quatro anos,
que serão construídas na conferência estadual.
Participarão da conferência
a titular da SPM, Olívia Santana, o Superintendente de Ressocialização da Secretaria de
Administração Penitenciária e
Ressocialização (SEAP), Luís
Antônio Nascimento Fonseca, e
a diretora do Conjunto Penal Feminino de Salvador, Luz Marina
Ferreira.
O encontro tem como eixos
temáticos Igualdade de direitos

e oportunidades para as mulheres; Avanço das estruturas
institucionais e das políticas
públicas; Recomendações sobre
a participação das mulheres no
sistema político; e Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres.
As participantes irão eleger
três convidadas, utilizando o
recorte da diversidade de identidade de gênero para a Conferência Estadual, que acontece
de 11 a 13 de novembro, em
Salvador, no Gran Hotel Stella
Maris.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2015
O Pregoeiro da PM de Bom Jesus da Lapa/BA realizará em sua sede o PP 052/15, no dia 18/11/15, às
10:00h, que tem por objeto Contratação de Empresa para aquisição de material gráfico, Confecção de
Camisetas, personalizadas com pintura silkscreen para atender à Secretaria Municipal de Igualdade
Racial - Convênio n.º 813737-2014 / SICONV n.º 053325/2014, conforme demais especificações
constantes no edital, na modalidade menor preço por lote, conforme demais especificações no edital.
Editais e outras informações poderão ser obtidas no setor de Licitação, no horário de 8h às 12h.
Demais publicações no www.bomjesusdalapa.ba.io.org.br. Em, 14.10.2015. Marcondes Barbosa Ferreira - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
CNPJ N: 63.179.261/0001-30

PREGÃO PRESENCIAL
A Câmara Municipal de Serra do Ramalho - Bahia, torna publico PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015,
que será realizado, no dia 17/11/2015, às 09:00hs, cujo objeto é Fornecimento de lanches para uso
da cantina da Câmara Municipal de Serra do Ramalho. Aos interessados, Atendimento ao publico das
08:00 as 12:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira na Câmara Municipal de Serra do Ramalho, localizada na Avenida Norte, S/N, Centro, Serra do Ramalho, Estado da Bahia, ou no fone (77) 3620-1450.
Serra do Ramalho - BA, 05/11/2015, Adilcio Alves da Rocha. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU
CNPJ N: 13.676.309/0001-48

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 046P/2015
Em virtude de problema técnicos ficam suspensos até segunda ordem os procedimentos licitatórios de Pregão
Presencial 046/2015 que se realizaria no dia 06/11/2015; às 09:30hs. Aviso reabrindo novos prazos serão
publicados dentro em breve. Tanhaçu - Bahia, 04 de novembro de 2015. Paulo Pereira Silva - Presidente CPL
EXTRATO DO CONTRATO 108P/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 047P/2015
Objeto: Locação de máquinas e equipamentos para pavimentação, manutenção de vias públicas e estradas.
Empresa vencedora: CONSLOC CONSTRUTORA & LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 02.584.213/0001-33 Proposta Final: VALOR GLOBAL: R$ 697.200,00 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos reais) Data da Assinatura:
06/10/2015: Validade: 30/09/2016.

