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ESTIAGEM Setor agropecuário amargou
uma queda de 9% em 2012, estima Faeb

Seca causa
prejuízo de
R$ 4,6 bi
na Bahia
JULIANA BRITO

O prejuízo causado pela seca
na Bahia em 2012, estimado
pela Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado da Bahia
(Faeb), é de R$ 4,6 bilhões. A
atividade, que representa
24% do Produto Interno Bruto
(PIB) estadual, apresentou
queda superior a 9% no ano
passado.
Esses dados são parciais, segundo a Faeb. São estimativas
realizadas a partir de informações obtidas com entidades representativas dos produtores, IBGE e Conab. Nem
todas as cadeias foram analisadas, apenas as de maior
impacto para o PIB agrícola.
As perdas do setor em 2013
ainda não foram calculadas.
“Só vamos conseguir fazer isso após as chuvas de novembro”, disse o presidente da
Faeb, João Martins.
Martins acredita que o período mais dramático da seca
ainda está por vir, e deve
acontecer entre julho e outubro. Nem as chuvas, nas últimas semanas, foram capazes de amenizar o problema.
“Elas deram garantia aos seres humanos, mas não propiciaram condições de recuperação da produção agropecuária”, avaliou.
Ele estima que o Estado le-

vará entre cinco e dez anos
para se recuperar.
Entre as cadeias analisadas,
a criação de bovinos, no semiárido, teve um prejuízo financeiro de R$ 640 milhões
no ano passado. A produção
de café arábica amargou um
prejuízo de meio milhão de
reais e perda de 36 mil toneladas, ou seja, 60% da produção anual.
Alguns grãos, como feijão e
milho de sequeiro, tiveram
queda de 90%. A fruticultura
foi uma das surpresas do levantamento. “No Vale do São
Francisco a produção de uvas
é irrigada, e mesmo assim foi
afetada. A ensolação causou o
aborto das flores da planta”,
disse Martins.

Chuva renova
esperança dos
produtores
de Anguera
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A chuva
animou os
produtores de
Anguera

Projeto

Ele afirmou que a divulgação
dos dados tem o intuito de
conscientizar a sociedade e as
autoridades da necessidade
de criar um programa para o
semi-árido. “O produtor está
debilitado. Precisamos sinalizar para ele que o semi-árido
tem futuro”, disse.
Dos 266 municípios do semi-árido baiano, 255 estão em
estado de emergência. As perdas ultrapassam o setor agropecuário. Os municípios têm
perdido receita, o que vem se
refletindo em setores como
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educação, saúde e o comércio.
“As cidades gravitam em torno da agricultura. Estamos
vendo um verdadeiro arraso
no comércio dessas cidades”,
afirmou Martins.
Ele acredita que a realização de obras municipais pode
ser uma alternativa para amenizar a crise na região, gerando empregos para os habitan-

tes dos municípios, através da
construção de pequenas barragens e barramentos de
rios.
Com as perdas no campo, o
êxodo rural pode crescer. “A
Bahia tem 4,5 milhões de pessoas atuando no campo e o
semi-árido reúne quase três
milhões delas”, observa João
Martins.

A Faeb estima
que o Estado
levará entre
cinco e dez
anos para se
recuperar

A paisagem da Estrada do Feijão, em Feira de Santana, até
a zona rural de Anguera (a 146
km de Salvador), hoje difere
totalmente do cenário registrado no município no início
do ano. O contraste é percebido através das aguadas
cheias, mulheres, homens e
crianças no campo plantando
e os animais fortes pastando
em solo verde.
Com uma população de
10.242, sendo que 60 % dos
moradores residem na zona
rural, o município de Anguera está em estado de emergência desde março passado.
As chuvas que caíram na cidade nos últimos dias, no entanto, deram um novo ânimo
aos produtores rurais.
Josélia Estrela dos Santos,
55 anos, traduz bem essa esperança. “Há mais de um ano
estamos sofrendo com a seca,
é se Deus continuar mandando chuvas, iremos colher para
comer e vender” , disse.
Para Hélio Oliveira Ferreira, 45 anos, a chuva trouxe
esperança de uma boa colheita. “Plantei feijão e, se Deus
permitir, nos próximos 60
dias, estarei fazendo uma excelente colheita”, prevê.
A presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Elizabete de Jesus, disse que, em
2010, 110 famílias foram beneficiadas com o Seguro-Safra. Em 2011, este número saltou para 336 e, em 2012, chegou a 700. “Assim, percebemos que a cada ano aumenta
o sofrimento dos agricultores
familiares com a seca”, diz.
Segundo ela, hoje a ação
mais eficaz de combate à seca
são investimentos para a captação de água da chuva.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA
MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA/ FETRACOM-BA - CNPJ: 41.968.488/0001-22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A FETRACOM-BA por seu representante legal infrafirmado, convoca os membros do conselho
de representantes das entidades filiadas e a diretoria da FETRACOM. BA, para participarem
da Assembléia, Geral Ordinária a ser realizada no dia 13/06/2013, Av. Sete de Setembro,
71 Ed. Executivo sala 514, Salvador Bahia, ás 14:00hs em primeira convocação, com o
número legal e/ou ás 14:30 horas, em segunda convocação com o número que houver, para
deliberar a seguinte ordem do dia: 1-Parecer do Conselho Fiscal; 2- Prestação de contas
do exercício de 2012. Salvador, 29 de maio de 2013. Edson Cruz dos Santos - Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Noemia Bispo de Brito, Oficial(a) do Registro de Imóveis do(a) 2º Oficio DE BARREIRAS Estado da
Bahia, na forma da Lei, etc. Em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei nº 9.514/97, vem intimar o
Sr(a). MARCELO LAMM, CPF nº 918.285.030-53 e s/m FRANCIELE LUFT LAMM, CPF
987.655.150-72, por não terem sido encontrados no endereço fornecido, para fins de cumprimento das
obrigações contratuais, relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 155550047544, garantido por
alienação fiduciária, firmado em 24/03/2010, com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,
referente ao imóvel situado na R 18 QD 01 LT 80, CASA, 80, 0, C UNIVERSITARI - LUIS
EDUARDO MAGALHAES/BA, registrado sob nº da, matrícula 9.302. Assim, procedo à intimação a
V.Sª, para que se dirija a qualquer Agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo
improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, ficando, Vossa Senhoria, cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade
do imóvel em favor da credora fiduciária. Dado e passado nesta cidade e comarca de BARREIRAS,
Estado da Bahia, aos 28 de maio de 2013.
O(A) Oficial(a) Noemia Bispo de Brito: ___________________________

COMUNICADO PÚBLICO
A Vivo S.A., operadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Região I, II e III, conforme
Termos de Autorização nº 78/2012, 05/2010 e 06/2010, respectivamente, em
atenção ao Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, anexo à Resolução 477/2007,
comunica a seus usuários e ao público em geral, que a partir de 11/06/2013 a
assinatura do Vivo Torpedo Info será alterada de R$2,50/semana para R$ 2,99/
semana. Valores com tributos.
Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue *8486 a partir de um celular
Vivo, 1058 de qualquer telefone ou 0800 772 8346 para portadores de necessidades
especiais de fala e audição.
Vivo S.A.
CNPJ nº 02.449.992/0001-64

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

Ministério da
Educação

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE

Ministério da
Educação

A

Companhia

de

Gás

da

Bahia

-

BAHIAGÁS,

CNPJ:

34.432.153/0001-20, torna público que está requerendo ao Institu-

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº. 23066.014732/13-51
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Licenças
perpétuas para uso de Software Microsoft, através de CONTRATO
de licenciamento por volume, para atender às necessidades da
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Abertura: 11/06/2013 às 09:00
horas de Brasília. Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71)
3283-6170 Fax: 3283-6080.

Pregão Eletrônico nº 18/2013
Processo Nº. 23066.018533/13-77 Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de INSUMOS PARA EXAMES (QUÍMICA SECA) para atender às
demandas do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar
e de Saúde/UFBA. Abertura: 11/06/2013 às 14:00 horas (horário de
Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841
Fax: 3283-5841/5847/5846.

Airan Aires Andrade
Pregoeiro

Walterlúcio Ramos de Macedo
Pregoeiro

to do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, a renovação
da Licença de Operação do gasoduto Catu-Alagoinhas localizado
nos municípios de Catu e Alagoinhas.
Davidson de Magalhães Santos
Diretor Presidente

