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O que acontecerá no Réveillon
de Salvador 2018
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A cantora Ivete Sangalo será a grande atração da noite da virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro

virada de ano de 2017
para 2018 terá um novo
cenário este ano em Salvador: será na Boca do Rio. Serão cinco dias de música com
mais de 70 horas no chamado
Festival da Virada Salvador. As
novidades foram apresentadas
pelo prefeito ACM Neto, na manhã de ontem (5), no Hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho.
A cantora Ivete Sangalo será a
grande atração da noite da virada do dia 31 de dezembro para
1º de janeiro. Os nomes de 23
atrações já foram confirmados

Audiência pública
discute melhorias na
Salvador-Mar Grande

Pronto há um ano, posto de saúde em
Luís Eduardo Magalhães não funciona
Reprodução

O posto de saúde Adriano
Alcanfor Peruzzo, que fica localizado no bairro Santa Cruz III,
um dos mais populosos da cidade de Luís Eduardo Magalhães,
no oeste da Bahia, está abandonado há cerca de um ano.
De acordo com moradores da
região, o posto foi construído
em 2016, mas nunca funcionou.
Segundo a população, a unidade
de saúde se tornou abrigo para
usuários de drogas e bandidos.
Por fora, a fachada parece
nova, no entanto, por dentro do
posto quase tudo está destruído.
Na entrada do posto, faltam as
duas portas principais que foram roubadas após o término da
obra, segundo moradores. As janelas dentro do imóvel também
não possuem mais os vidros. As
paredes têm marcas de fogo.
A dona de casa Edenilda Santos mora em frente à unidade,
mas quando os filhos precisam
de atendimento, ela tem que se
deslocar para outros pontos da
cidade com as crianças.

Posto está abandonado há um ano, desde quando ficou pronto

“A gente tem criança e quando vai precisar de consulta tem
que ir no posto de [Vitória da]
Conquista ou na UPA [Unidade
de Pronto Atendimento], que é
bem mais longe. Muito triste,
né? Um posto pertinho de casa
e a gente não puder utilizar ele.
É muito triste”, explicou Edenilda.
Ela pontua, ainda, que a situação de transporte para chegar

nas outras unidades também é
precária. “Tem que ir andando,
porque o único transporte que
a gente tem é a bicicleta e não
dá pra levar duas crianças em
uma só”, ponderou Edenilda.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Luís
Eduardo Magalhães, por telefone e por e-mail, mas, até esta
publicação, nenhum posicionamento foi dado.

dentre eles Gilberto Gil, Marília
Mendonça, Psirico, Wesley Safadão e Luan Santana.
Serão dois palcos montados
na Boca do Rio com vila gastronômica em homenagem ao Pelourinho.
O prefeito de Salvador, ACM
Neto, explica que a ideia é de
que a mudança de local não
significasse aumento de custos
para o município. “Comecei limitando o que poderia custar
o Festival da Virada com o que
custou o último Réveillon. O
que a gente capta de recursos

Uma audiência pública entre a
população, promotoria de Justiça e o procurador municipal de
Vera Cruz é realizada desde às
10h, de terça, para que os usuários falem sobre os principais
problemas do serviço de travessia entre a ilha e a capital.
A reunião aconteceu em Mar
Grande, em um espaço próximo do Mercado Municipal. Lá,
a população abordou também
questões e pedidos com relação
à travessia, que permaneceu
suspensa durante todo o dia de
ontem (05), por conta dos ventos fortes e do mar agitado na
Baía de Todos-os-Santos. A linha
marítima está suspensa desde o
domingo (3).
De acordo com a Astramab
(Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), o serviço poderá ser retomado caso as
condições de navegação na baía
melhorem, mas ainda não há
previsão para que isso aconteça.

IF Baiano abre 2.910 vagas
para cursos técnicos gratuitos

privados é para atrações e todo
resto é pela prefeitura. Temos
a Skol nessa parceria que fechamos para o calendário de
eventos de Salvador, e a nossa
principal parceira do Festival da
Virada. Quero agradecer a Skol
por acreditar na cidade. Estamos
prospectando outros patrocínios
e outras empresas vão se juntar
a Skol para bancar a festa. Será
como acontece no Carnaval: metade deverá vir dos patrocinadores, que pagam os artistas e o
restante é da prefeitura para os
serviços”, explica Neto.

Veja os nomes dos 23
artistas que já estão
confirmados

As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía
de Todos-os-Santos também estão suspensas. Os catamarãs que
fazem a linha Salvador-Morro de
São Paulo, no entanto, operam
normalmente com conexão em
Itaparica.
A previsão para a capital é de
chuva até amanhã (7). Na Baía
de Todos-os-Santos, o alerta da
Marinha de mau tempo, que seria até a noite de segunda-feira
(4), foi estendido. O mar continua agitado e as ondas podem
chegar a 4,5 metros. Ontem,
pela manhã, foi registrada rajada de vento de 40 km/h.
O mau tempo fez com que a
lancha do acidente da travessia
entre Mar Grande e Salvador,
que deixou 19 pessoas mortas,
no dia 24 de agosto, se desprendesse de onde. Estava encalhada
desde o dia da tragédia, o que
deve facilitar a retirada da embarcação.

Ivete Sangalo (fará a contagem regressiva e o show da
virada)
Gilberto Gil
Skank
Daniela Mercury
Marília Mendonça
Jorge & Matheus
Matheus & Kauan
Luan Santana
Daniel Vieira
Harmonia do Samba
Léo Santana
Psirico
Claudia Leitte
Bell Marques
Margareth Menezes
Aviões
Wesley Safadão
Solange Almeida
Dj Alok
Saulo
Rafa e Pipo
Avenida Sete
Amanda Santiago
Os dias de cada atração ainda
não foram informados pela prefeitura de Salvador.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 16.418.022/0001-06

AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa. A sessão de
abertura e julgamento 22/09/2017 às 08hs:00 min na Sede da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, Bahia, situada
na Avenida Duque de Caxias, 434, Bom Jesus da Lapa, Bahia. O Edital e seus anexos podem ser adquiridos na íntegra
junto ao setor de licitações sem nenhum custo. Bom Jesus da Lapa, Bahia, em 06 de setembro de 2017
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O Instituto Federal Baiano (IF
Baiano) abriu inscrições para
cursos técnicos de nível médio.
Os interessados têm até o dia 9
de outubro, para fazer o cadastro.
No total são 2.910 vagas, que serão distribuídas pelos 14 campi
no interior do estado. São eles
Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa,
Catu, Governador Mangabeira,
Guanambi, Itaberaba, Itapetinga,
Santa Inês, Senhor do Bonfim,
Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-Xique.
As vagas são para áreas como
recursos naturais, ciências agrárias, gestão, informação, infraestrutura, entre outras. Os cursos
são gratuitos. As opções de cursos disponíveis de acordo com o
campus estão disponíveis no site
do IF Baiano.
Os cursos possuem duas modalidades, a integrada e a subsequente. A forma integrada é
voltada para estudantes que já
concluíram o ensino fundamental
ou estão em fase de conclusão, já

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
CNPJ N: 13.848.973/0001-27

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017
A CPL torna público que realizará Licitação Modalidade Tomada de Preço nº. 003/2017, no dia 20 de
Setembro de 2017 às 08:00hs, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Maraú, localizada na
Praça Siqueira Campos, S/N - Cambuizo - Maraú-Ba, objetivando à Contratação de empresa do ramo
de engenharia para execução de Reforma e Ampliação de Prédio Público para instalação da Escola Municipal, no Distrito de Ibiaçú, no Município de Maraú/Bahia, através de recursos próprios, FUNDEB e QSE.
Edital estará à venda ao preço de R$: 50,00(Cinquenta reais), no endereço acima, Maraú 05 de Setembro
de 2017, EDMILSON CALÓ DOS SANTOS - PRESIDENTE DA CPL

EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA
DE CONSTRUÇÃO
(4º BATALHÃO FERROVIÁRIO/1955)
BATALHÃO GENERAL ARGOLO

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de outubro. Há vagas para Governador Mangabeira e outros 13 campi

a subsequente é destinada para
quem concluiu ou vai concluir o
ensino médio.
Para participar, o interessado

precisa preencher o formulário de
inscrição online no site da instituição e entregar a documentação
exigida no edital. Os documentos

podem ser entregues presencialmente ou o candidato pode enviar
cópias pelo correio, no campus
escolhido.

O 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, avisa aos
interessados que fará as seguintes licitações:
Pregão Eletrônico SRP 16/2017 – Contratação serviço de alinhamento,
balanceamento, geometria e outros para a oficina do 4º BEC - Sessão Pública:
15/09/2017, às 09h30min (horário de Brasília);
Pregão Eletrônico SRP 19/2017 – Aquisição de Material Laboratorial e
Hospitalar – Sessão Pública: 19/09/2017, às 09h30min (horário de Brasília);
Pregão Eletrônico SRP 37/2017 – Aquisição de Óleos e Lubrificantes
automotivos – Sessão Pública: 18/09/2017, às 09h30min (horário de Brasília); e
Pregão Eletrônico SRP 38/2017 – Aquisição de Insumos Asfálticos –
Sessão Pública: 18/09/2017, às 09h30min (horário de Brasília);
Os interessados deverão adquirir os Editais através do site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou na SLC do 4º BEC pelo e-mail:
salc4bec@hotmail.com, telefone (77) 3611-9244.
Barreiras - BA, 06 de julho de 2017
JONNY FERREIRA MACHADO - Coronel
Ordenador de Despesas do 4º BEC

