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TOMADÂ DE PRÉçOS No 28-2022

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia Lllt012022, às 09h
(nove) horas, em sua sede, para contratação de empresa para prestação de serviço de
reforma da Academia da Saúde situada na Rua Presidente Costa e Silva, No 08, Bairro
Dr. Juracy Pires Gomes, bem como serviço de reforma do Prédio Público situado na Rua
Euclides da Cunhã, no 87, Bairro Centro, para instalação da nova Academia da Saúde. O
Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico
https://sai.io.org.brlbalbrumado/Site/Licitacoês e na sede da Prefeitura Municipal de
Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, no 415, Centro, Brumado/BA, Sala da
Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial
https://sai,io.org.bÍlbalbrumado/Site/Diariooficial. lvlilena Naíra Vieira Machadô -
Presidente da CPL - fel Q7) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do
e-mail : semad,licitacao@brumado. ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEUYRKUl MJLENUNENryDRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ConÍito nq. 339/2022 - Conrr.tànte: Mo.icipio de Aaeoinhas cNPr/MF n.r

13.6!6.005/0001-38 - aonrrarada: MN COMticlAt Dt UMPEZÂ E OEsCÁRTÁVEt5 €tRELl

. cNPl/Mt n.s 04.187.780/0001-81 - Pro.edimento Llciraúrio: PÍ€gào Elelrônico n.
02212021 - Oblelo: ConlraraÇão de empresã pârà o íorn€cim.nro dê mãtêriàl de

consumo, f.aldas desca.távêh para âtêndêr âs ne.êssidadês da SecíetãÍia Municipàlde
sâúde do Município de Alâsoinhàs/8ãhià - Valor toral: RS 535,038,58 (auinhentos e

tíinla ê cinco mil, trint. ê ono rêàis e cj.quêntã ê oito cenlavor. - Oâtã dê Aseinatura:

11/09/2022.

PREFEITURA MUNIcIPAL DE ANAGÉ

Ávtso oE LtctÍaçÃo
PR€6Âo ELETRôNtco Nr 2112022 - sRP

IONATHÂM SIIVÂ SOÂRES

Prêgo-oiro

PREF€ITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

AVISO DE LICIIAçÃO
PRtGÃo €tETRôNtco Nr 30/2022

RtpaÍrçÀo

ALIN' OÊ JE§I]S MORÂI1

Âvrso DE lrarÍaçÃo
TOMADA DÊ PiEçO5 NT 10/2022

ALINE O' ]EsUS MORAIS
!rÊBoetrà

PREFEIIURA MUNICIPAL OE ANGUERA

avrso oE RtÍrFrcaçtro
ÍoMÂDÂ Dt PiEçOS í{r 9/2022

avrso 0E HoMoro6ÂçÃo É aoluDrcaçÃo ToMADA DÊ pREços Nr 9/2022
oiÁÂo ofioa r)A uNrio ' Publk2do EMr 23/,b92022 | EdiÉo NE 182 I S.Éo: I | Êás. 194
oNDESE tÊ: ohjero: contêtãção dê emprêsa de eôseÕha.ia pà.a pãvimêntaÇãono

povoado de Guaribase pavim.ntaçâo dê ruà5 no municipio de A.gue.. do E tãdo dâ Bah'a.
tElA 5E: Obi.to: Conlràtâção de empÍesa de êóCenhâriã pãíã rêq!ãliliccão do

Émpo de tutebol {e suár depêndência§), na sede do nuniripio de Ânsuêíã do Estado dà

Apu.r€mâ/BÁ, 22 dê setembro de 2022

RI'ÂRDO WILION ELIODORIÔ ÔÀ §ILVÁ

Presideniê Copê

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ BÁRRA DO MENDÉ5

Âvrso oa cNÂMÂoÂ púBúcÂ r 1/2022

O Municipio d€ aârà do Mende5-Ba, por meio da Sec.etaria Mun.ipã de
Ed!cãçã., torna público o Edtal de Chamada Públca da &ri.ultuía Familar Ns 001/2022,
parà cred€nciamenlo d€ grupor romàk dÊ ã8riculor€5 famliares e empÍ€endedorês
lamiliêres rurals ou suás ó4ãnüãções ou grlpos intormâk dê agricultores íámiliâÍ€s ou
íornecedoÍ€s lndviduais dá áBrcultoÍa íámiliar inreressadas êm lornecêr lênêros
alimentic05 de5t nadot ao alêidimento da cllentela benêliciárla do P.o8Íama Na.ionalde
Â[menlação É!co]3r,..m íundãmenro no caput do a.l 24 d. tei Federal 8.666, de 21 de
junho dê 1993, no .rt. 14 da Lêi Fedê.al 11.947, de 16 d. lunho de 2009, na
Resolução/CD/rNDE 26, de 17 de lunho d€ 2013, ak.íadà pêlà Resolução/CDlINDt 004, de
02 de ãbr de 2015, ê demãs norm.s que.e8em à maréÍâ. Os int€Íêsàdo! d€veÍão
âpí€se.tar âté às 09r35h, do dia 13 de outubro de 2022, os 02 {dok) enverôpês, no
Oêpãnamênlo dê llcitaçõês e Conratos, ío paço Munrcpál, sito à Ruâ Ávâro Campos de
Olivêirã, nq 39 Â àbe.lurâ dü envêlopês daÊsê-á no mesmô dia às 10:00h, O €ditâl
poderá 5êr.etnado no efdereço ã.imã dàr 09:00h às 1Zr00h e da5 13.00h ài 16:00h oú
aÍâvés do sire h[psl/www bã 3dome.des.bà.sov.br.

EXÍRAiO OO pRtMflRO TTRMO ÁDtTtVO ÁO COmRÂÍO N! 2572021

pío.. adô. Nr 2a9rl2022 PRIGÁO PRESENC|ÂL ns O1o/2021 . Ârã de Re8isÍo de Preços
Nr 029/2021. ConÍarante: MUNICíP|O DE BARREIRAS. inscriro no CNPI/MF n!.
13 6s4405/0001-95, ConÍátàdar M&V COMÉRC|O DÉ PEçÂS E SERViÇOS IVECÂNTCOS LrOA
- ME, inscrra 

^o 
CNpl/ ME sob o n'09.244.341/0001.19, pesoa iuÍidica de dnetô

privado. 0316T0 0O AolÍlvor pÍorogáção de pràro pelo pe.iodo dê 12 (do:ê) mêrer e a
reposção inlegíàl do !âldo no valor de RS 600 00O,0O hel*entos mil .êàk) â conrâÍ ã
pártir dê 26103/2022, .onloíme doração oÍçamêntaria e sôli.itâção da s..í.tôn. Munripal
de nírêest.llur3 . obías. Âs.: 25103/2022 roào 8ârbosa de souza sÕbrinhô. PíêlÉitó

PREFEITURA MUNICIPÂL DÊ BOM JE5U5 DA SERRA

Âvtso DE LlctÍÀçÃo
cnEcÃo ELÉÍnôíuao N. 39/2022

a PREFETÍURA MUNtclPÂL DE aNAGÊ/sa re.ltârá pÍe8ão êêtrôni.o pârà

re8ÉlÍo de preçô, tipo mênôí preço por ote, no drâ 05/10/2022, à5 1400h5 tOCÀt, 
^osile, hrlps //ww.li.ità.@t'e..om.br. ogrEÍo: RêgsÍo de preçoi vlsANDO

CONÍÂÂTÂçÔIs TUTUÂÀs É ÉVENTUAIs DÊ ÉMPflÉSA/ÊMPRESAS PÀNA IOSNíC MENTO DE

MÉDrcaMaNTos, coNFoFME coNotçÕEs, quaNÍlDADEs E ExtGÊNcÂs EsTAgELtcrDAs

NO EDIÍAI PE sRP 021/2022 E SEUS ANÉXOS. O Éditâ|, pod€ ser obrido, no site ou na

prereitura, sit!ada na Rua Fldéls Botelho, 28, Cenlío, Anaeé/BÁ, de se8unda à sexrô-íê ra

de oghs às 12h5, medianre pa8àmento do OAM, no vàor dê RS l0,OO.

EDÉsto MlcÂEt sz€RvrNs6 MENooNça
P.e3oêno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

EXÍRATO 00 QUARTO IERMO AO|T|VO ÀO COIITnÀTO Ne 21712020

Píoc. Àdm Nr3076/2022- Ditpenra nc 039/2020 - conlrata.ter MUNIcÍPto DE SARREtRÁsj
Ioedor (a)r SANDiÂ MORE RÁ P MÉN'laL CAivALHo 

'nscÍira 
no cPF ne 922 497.4a5 72,

residentê ê domi.iliâdo em Aaireúat BA. OBIEÍO 0O CONÍRÀÍO: loc.çào do imóvel
e(uôdo n. Ruâ lomànro lúnior nr,o9 ' ra.dim luscêli^o xubiet.hek - BareüárBA, p.r.
íuncioianeôlo do oEÚstÍo/ AIMoxARtFÁoo de Bens hsedíveit da SMacat, na sede
d€íê Municlpio: oBIEÍO 0O TÉRMO AOIÍIVO: Renovàç5Õ @nrrãtúãl peo peíodo d,p 7
Gête) mes4, t€ndo o sêu valoÍ alobâl êêislrâdo êm RS 17.s00,m (dêze$ete mil ê
quinhenlos reair), dividido em 7 G€tê) paÍcêlas mensair no vãlor de RS 2 500,00 (dois mil
e quinhentos reais) contadü a panir do diâ 2a de Setembro d€ 2022 Âs5:
02/09/2022.1oào SãÍbo3a dê souza sobrinho. Préfêir. MunicieãI.

Âvi{ de Ak€íâção no tdiral nt 053/2022 r€reÍenre ao Presâo Eletrônco ne 030/2022.
93962544- viôc! ado ao Proce$o Administíâtivo nr 403/2022.

Objeto: conÍalàçào dê empr€sa parà áquisção de veicu05
quiloó€lÍo, pa.a ãtender a5 necessldades da Se«erarla M!nicioâlde sâúdê e sÊcretaria
Mlnkipalde Educação e SeÍetâriá Municipãl dê Educâçào do Municipio de Andorinfa
Bahia, qúe Íoi procedida âlter.ção no editâl dã lkltãção, pãssando a noea dara ê horário
do 

'nicio 
d. rêcêbihento dàt p.opoíãs dê lohoomrn do dià 26109/2022 atê às 03h30m'n

do dia 10/10/2022. Dâtã e Hôíáíio dãs aná|se! e abêrrlras das pÍoposta3:03hr30min àté
ãs 09h0omin do diã 10/10/2022 e oara e horário do inicio dã dispuràr 09h1smn hora5 do
dà 1A/rc/r072- Mâiores inÍo.úâçôes no sêtor de Liclràçõê! ê Conraro! da Preieitlra
Mun cpal, iituada na 3úa Anrônlo 6ôldrno, s/.0, cenÍo ' Ándonnhê. gah'a, das 03h00m n
àt 12h00ôin, pelo .ndêr.ço €lêtrônico: www,ltitacoes-e.com.bí, peo e.mai:
licitação-pma@hotmáil.com e no ste wwwandor óha ba Sov.br o! peto têlêfone: l7a)

A Prê8oera realÉ.rá o pre8ão no 5ite ww,liciracoer€.com.bÍ, en Ot ltO/7O72
às 09:00 h6, pà.. Aqucição de Oxgênio Gàsoe Medictôâ|, UBidilicadoí, ttlxômeÍo e
ReEUIêdor de oigênio para âtênder àr necessidades dà Unidad€ Hospnâlàr dó Muôiciolo
de Bôm lesus dã 5€ía gahi.. T: (771 3461 1012. Edlt:l na sêde e no Po.tal da
Trânspâ.éncia do Munichro. oivlkàçâo dos demãit atos do cename no DiàÍio oícã:
htip,//ww.boôjesusdãs.trã.ba.E@.bt | 23 /09 / 2022.

Modalidader Toôada de P.êçôs nr 010/2022 lin.llado ao Processo AdhinEtrâtivo ne
415/2022; àbêrtlra: dia 11dê outubÍo de 2022, na ral. de licitàçõer e.onÍalos; horá.io
* o9h00mih; objero: conÍáràÉo dê êmpresa esp€oali.ada páíã 3 p.êtràção de sêtuicot
nã reíoÍma e ampliaçâo da Unidáde de Sãnd. dà Fimilia .a Rua do Íanquê e da Urtdàde
de Sâúd€ ' UBS 24 horas, no municlpro de Andôri.ha - Bâhiã; tipo me.o. preço globâl ê nã
forhâ de exêcução lndneta, 5ob íê8ime de empre[ada por pr.ço glôbal. Os interessados
teÍão acesso ao instíuhe.ro (onvocatório e lnloÍmaçôes adicionêh no Seror de LtcilaÇões
e Contr.ros da Preíeitu.â M!iiciral, situãdã na Ruã Â^tônio Gâidino, s/ne, cê.r.o Ctp:
48.990-000 - Ándo.inh. - Bâhiê, das 03h0omin às 12h00mrô e da5 13h0omr. às l6hoomin,
pelo ê'nãil: li.itação_pma@hotmail.com e .o site www.ándoiinha,bá Bov.br ou pêto
têletône: (074)'3529.1473

Êm, 23 de setêmbro de 2022
FLôRÊNCE DE PÀULA caMPos MoNTETRo

PREFEITURA MUNICIPAI. DE BRUMADO

avtso ot LtctÍÀçÂo
TOMÂOA Oa PnEçOS Nr 2ll2021

A cPL dâ PreÍeitura MunicipaLdê Erumado realüôrá licitação d)r tl/t1/1022, às
09h (nov€) hoê5, êm s!ã sede, paÍa conÍaraçâo dé .mp.ês. pãra prettação d€ retuiço de
reÍóÍmã dã Acãdemiã dã saúde situada ná Rua Píe5idente Coíã e SilÉ, Nr 03, Barro or.
lu..cy Pne5 Gomer, bem cooo seryiço de Íelo.ha do Prédlo Público sluado na Ruã
Éüclldes da Cunha, nt 87, Bakro Cênrío, pãíà instalação d. nova Academ a dà s.úde. O
Edilàl e 5eui à ditporiÇão no êfde.eço eleúô. co
hllps //sâi io.oB.bflba/bruhado/s relLi.[àcoês e nã sede da PreÍe]turâ Muncipãl dê
Bíumãdo, ítlada na PÍaçâ Coron.l 2€cã Lêite, re 415, €enko, Brumãdo/BA, Sãlã da
Comksão pêrmãnênle de Ltciraçâo CPL. DivuEação dos ouvos atos Diá.ió Oticiat
hnps://§êi.io.o.8 bÍlba/bruíâdo/site/0iâíiooficial. 1êl (77) 3!41-8731. o Edilàt pod. 5.r
soli.irãdo, a 

^d., 
atÍavés dô e mãil: ,€màd I ciracao@brlmôdo bagov.br.

M|LÉNA NÀíRÁ vt€tRÂ MAcHÀDo
P.esidenrê dà cpl

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

Àvlso DE ucrrÀçÂo
TOMADA DE PREçOS I{! 6/2022

Eh, 22 d€ setembro de ,022
MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIÊA

P.êÍe tô
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA

Âvlso DE LlcÍaçlo
,nEGÃO PR€sEt{CtAt r 6/2022

To.na se públlco qu€ 
^o 

dia lo/r0/2022, à5 thoomin.Fárá r€ãlirar a PÂEGÃo
PRESINCIA! ne PP-006/2022, objeuvando ã Co.tràtaçào de empresâ €spectatizãda na
realhação dê êrames de UltrâssonogBfia pàra ãrêndimenio à demêndã dâ S.cíêtaÍia
Munlclpàl dê Sãúde do Mun'cipio de Ap!àÍ€mã .AÂ, .o.lorme 4pe.ifi.açõe§, quãntidádê5

e condiçôes nô ãnerc I - reÍmo de referê^.ia. 0êôàÉ ãto5 peninenres ô este cêrtãm.
se.ào p!blicadot êm diánô píôpÍiô (ww.apuaÍema.ba.io.o.g.brl.

Objelo conÍalação de empÍêsà pãrâ a eventu.t p.estação dê ler'ços comuns
dê enSe.hara, pÍâ peÍuração moíta8em ê execução d€ poços anesia.os tubllar
proiundo, (om diámetÍo minlmo dê 06", êm cãmadas de slo sedimenrar de a.ordo com
as p.nicula.idader e necessid.der da Beolo8ia l€al, tipo me.o. preço Stobat Oâta
A5/t0122 às 09h, ãvavés hrtp5://ênun'cipio.com.brlpmcí/presaoet€tbnicó/rndêr.php.
Edital: wtwdoem.orS.br/campolorúo5o Dehãir publicações postertoíêt s.rão
disponibilirãdàt no rtê do Diário do Mu.icipio.

Pro.es5o Àdminúrarivo n! 0629/2?
objato: contíatação de emprêÉ ê3pe.ializrda no ramo de êngênhârià ovil pãrà

Íêquãlin.ôção da rede elétriu para .limattação dos Colégros MuniciDais de Camoo
Fo.noso'BA dêrã: 13/10/22 à5 0900 êditêl: no sit. ww.Gmpoforôoso.b..eóv.br, ou
!w doêm.oB brldmpoiorhoró

MÁRcto FREtras Dos taNTos
Pr€sidênre d. coPEL

Àvtso DE uctÍÂçio
PRÉcÃo alEriô rco sRp e 52/2022

MARCIO FREITAS OO5 SANTOS

tcPr92
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I[,IUNI'O ll&ÀnCHA Guatematâ deYolvê a
Ilondulrs aarêvana alê 600 migÍante3
Lãl*-*..-.",r-**

flÍtçÔts Pela primeira vez desde 1945, um partido que tem origem na tradição neofascista irá comandâr o pa âmento

Extrema direita tem ütória histórica na Itália

AextEmà direirá.onqúisiou

nômiâ dâ Uniâo Eúrôr.iâ,
com uma vÍória históda do
paírdodeGúI$aMeloninas
€lêiçôês legiJaNâs nâ uáliá,
piis que, peb pnmêin v€z
dêsdê 1945, eíá pBtes a *r
Eúemadopo.uhaliderança

oPâfu dor.ôãos dâ Irália,
lidendo por GeorÊià, con
sól,dou*ê.ômómâiôrfórcâ
e encabeÇãva ontem as elei
çõesnopahêuropeu,sêAUn
dô pêsquisrs de bôcâ de ur
nã, umfâtos.Dpre.edcntês
desde o fim d, Segunda

Á form:çào pósfaicista
obnnhlentre12%€26%dos
voros, bem a.ima de sêus
aliados de extrêna drena
do Ligâ, dê Mateo Salvini
(8,çr2,§%), ê Forcâ náliâ,
(6 3%), dó consêivâdor sil'

Pelr prihein vêz desdê
194t, um partido que tem
origêm nâ úâdiçãó nêôfâÍ
.istâ ná gôve.nâr ã Iráliã,
Erâç.s ao rârodê têÍ sê àpre-
sêntâdô .ôh úmr coãtúão
de diEita qu.oblerja noto-
lat êrtre 36,5% ê 46,5% dó5
vôtos "Tehos uma !ãnra-
gem clrE, tanro ni cámâÍâ
dôs Depurados quanro no
sênâdô .ômomôÍôu sâlvi

O Pâftido D€moc!áli.o
(PD), pnncip.l rômâ çàô dê
equerda, não .onsc8uiu
môbilizâr ô êknoEdo pãra
frêar o av.nço dá extemâ
drêi1a, e prectou se con.
formãr cóm umá .rfra quê
ôkila.núe 17a6.2r% já os
ânrisshtema do M@imênto
5 Eírclai (M5E) ôbriverân
,"ntre,l,5% e,7,5% dosvotos,
abaixo d. ponrurçào hEró

rica de mais dê 3o"/. ãkrn
çrdà êm ror3, pôréú admà
do qu. aponravam as pes

'sêgundô as pesqui$s de
bo.a de urni, uarâiêde um
res!ltado hislóri.o 

^ 
.o.li

,rodrdtrênroble',armaior
|orenra8em de vôtós rêes.
tadâ po.partidosdedirêirl
nr furopa ô.idênbl dcsde
1945, reâgiu o cento dê es

O Paltido
Democrático
(PD), principal
formação de
esquêÍda, não
conseguiu
mobilizar o
eleitorado parâ
frear o avanço
da extrema
direita

Mario Dnghipor 13 meses,
o que a fâvorêc êm rc.c
Iher o descontêntamento
dos irali.nos diântê dâ ú
flâçáô, guêüa e reíriçôes

fundada .o Íim de 2ô12
.om €x-ãpoiadores de Bêr-
lusconi ê fEuas dâ drêitâ
nêofâs.isla a formação su
pero! o Pârtido D.mô..ári
.o (PD), de Énricorena quê
.oncordou ãpenas com una
aliançacom umpequênô sê.
ror da esquerda ambienla.

Álider pós fascista,4r,a'l
mindora dur.nre su, iu.
vêírlde dê Bênr1o Mussoli
., ê conhccida por sua lin

8uâBêm dirêrâ ê êfi.âz dêÍ
dê sens ânos como liaer€!
iudanril em Roma, râmbém
póde se tomar a pnmeE
mulhera chegar iL chefi. de

,u âmêntê.ôo sêus âlia.
dos.elapromêrêcon.sdcin
pono! e o bloqueiô dos imi.
gBntes qle ciuzlm ó Mêdi
tenâneo, além de uml po-
lÍi.â fámllrarâmbiciosâ pàú
aumenrrr â tüà de nâtali'
dâdê ôfr um dos prises com

Á vtrôrrâ dê umã lid.Í an-
rieuropa e nacionaltt. Ic
unta munâs qu.iôcs no
.o.line.tc c muda ! fice da
lrjlia, umà vêz qúê côlo.ana

a 1Êhpêíade Ian aneaça
cuba e Flóri'i, ê pode sê rôr
nàr unr fúr..àô, prêvúam
m.l.o.ologsras ontem
após a devrÍaçâô cáusâda
pôlô Íô.ôm€no Fiona no c!
ribe € n, coÍa lêÍe dô câ'

"lân romeçrrí r Banh.r
fo4a rapjdamenrê hêíà
nôirê, aL. ou o Centro Na
dônãl de Furàcóes dos Er
tado§ Unidos (NHc)êh iôu
bolerimdasr3hcMxElEde.
ve sê .ônvêner em iura.ào
na mãnhà do hoje e 'em tu
râ.ão maioa ar noite ou na
tcIça.feiÉ, intes d€ .heeü
io ocíe de Cuba rndicóu

os ci.lônes maiors são
aquêles com lentos de pelô
menosrTsrm//h ou seiâ,das
crtcgorirs 1,4 e 5.a escal.
Sâlfü Simpson, sÊgundô o
NHc,queomúuum rle a
dê luracão pãrãCubtr ê prê

em quesào sua posição so.
brê a Uniao Eúropêia, pois
Giolgia delende a revisàode
sêustFr.doseãréâsuàs!bs
ritljçâô p.r uma'.o.iedc.
raçào de Eslados sobeEnos'
Todoi nâ EuÍop1e*àô prêô

apados com GiorgiaMeloni
nôgdemô Á.âbóúâaê«â,â
IláliauicomêÇaradelender
sêúsinrêrersêrpóp os",ad'

Á rêprêsêntaniê do
pósfârósmô, quê não t.h
medo de defender uma di-
renâ purâ ê duE, dêntjli
care com o lema 

_Deus, pá.
tria ê fàmiliâ'e prómetêlu
rár.ônrâ ôserupôs de p.ês
são gay e as 'reo.irs de gé

'GioBia Meloni mostrou
ócâmlnhó pârá umâ Eurôpâ
or8ülhosa, Iivrê e dê nâçôês
soberanas, capaz de c@pe-
rar par. à seSurança ê Pros
p€ridade de lodos , reagju
nó TwnteÍ ô espânhol Sãn.
riago AbÀscàI, do ullÍâ.ôn

Â vêncedorâ das Êlrjçóes
se convene em fiÊua{have
pári um êixó râdi.âl de di
reitas nr Europ. quê pnsr
por suécia, Polônir ê Hun
g.â. 'Prêcisamos nait do
que nunca de amigos quê
.ô(padrlheú uma visão c
umarboidasem.ohunsdi
futoPâ', rêâgiu um por
ta-vozdo prihêiro ministô

o go!êmo quê sar das
êlêiçóes romârá pôssê nó
fih de outublo e re!á um
càhinhô .he1ó dê ob«ácu-
los e sem muitâ margem dê
manob.a rerá queadmin§.
t..r r crhê càusàdr pela in.
Uação galopanlê, enquanto
ahália jáeíáem.ohps.sob
umâ divida que rcpÉrenra
15o% do PI3,. nais rlta dr
zona dô eofô. àúás da Cre.

Dü,IÁ

O partido Ináos ala ltálh .oníolltoü.s€ .6ho mâtôr íoiçà. ên.abêíwa o.lem .s €têiçõês parlam.rt.rês

Âs.eÍsâo v.rtiginoe
A ascen§o ve{jgrnôsâ de
crôr8ià Mêlo.i se dcve cm
grtrn,lr ptrr(e ao faro de elr
reridô r ún1cà q!ê 3e opós
ro govcmo do ccononriír

PiE:EtÍuMMU tctPÁL oÉJoÁo DouBÀDo

.@ti]irL1,ImÚi!dstsls'

s4!et?ío:
NÀr0]nsRrs{ 166rçÀ0

c@Ârciô ú nsoft 0r c$ns 0Á cÁs

P'ETEIIUFI üU{ICIPÀL OÊ VALÉI{CÁ
l§0[lMI,r.mdot6N0tr0,úrdft
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PBEFEITURÀNTUNICIPAL OÉ BÂiBA DO MEIlOES

PRÊÍEIIUsI IIUIiICIPAL & NÁJUBA

Âús0 Dr uírrrÀo PBr[^o rtErr0Mc0 {. 042u,

P3ÉFEÍÍUiÁ MUNICIPÂL OE A'UAfi ÊiÁA

^vrso 
PLrBuc4ro PP{6r0??

o fun.ão lionã fcz €rtrago Ào l6t. do c.nâdá

s 0c^r0DosPtu.ls§oR.§ [0t§l 000^8ÂFfi.§ fio{a

Tempestade tropical
ameaça Cuba e Flórida

PÂEfEITU RÀ M UII ICI PÁT OI IÍABUNÀ

vlu ' impâctos siSnifi.ari-
\oi dê vênró3 e tempeí3-

Em scguid., lan dele
avânçrr pelô côlfo rlo À1é.
xnô, aré a Flórda, onde rs
medldas de precãuçàô jáco.

Fiona c.stig: Crnádá
liôna s d.gradou paÉ râm
pestrde ús rôprâl dêpoÁ
dêcâ$igda.oíaarlánricado
camdá.omo umfuràcàono
sábãdô deirando lmr hu
lherdesàpàrêri& E mcio m|
lh:o dê càsas sem eneryia

con ventos miximôs dê
3o quilômeiros por hôrà,
Fion.alingiuônten ononc
de lc*a \ova, ô sudêir de
Labr oíêpànesdo5udeste
de Quóbc. côD fônes ven
los" informou o cênúô câ
hàdens. de Furacôes 1cFc,
na sixlà -"m Drlê, rêsà|.
rândo, .onrudq quê 'e$ês
!.ntosviôdimrnutr nôlinâL

PFEFE|TUNÀ MUNICIPÂt DE CÁPIIII GRO§§O
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