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ARQUEOLOGIA A Gruta das Pedras Brilhantes é o foco do filme, que inicia uma série sobre o tema

Pinturas rupestres de cavernas do
oeste são tema de documentário

SAÚDE

Cobertura
vacinal contra
gripe chega a
42% após Dia D

MIRIAM HERMES

AINA SOLEDAD
A TARDE SP

O lançamento do episódio
Gruta das Pedras Brilhantes,
documentário com foco em
pinturas rupestres e outras
marcações dos habitantes
do oeste baiano em tempos
remotos,
movimentará
amanhã o auditório do Pavilhão Dois do campus da
Universidade Federal do
Oeste da Bahia (Ufob), em
Barreiras, 850 km de Salvador, a partir das 19h.
Na quinta-feira, o lançamento será no Centro Cultural Celso Barbosa, em São
Desidério. O município abriga os principais sítios arqueológicos da região, a
exemplo da caverna que dá
nome ao primeiro episódio
de série documental O Lugar
Antes de Mim, dirigida por
Karla Nascimento.
O nome Gruta das Pedras
Brilhantes se refere ao brilho existente em diversas
pedras no interior da gruta.
No entanto, ainda não há
consenso entre os arqueólogos sobre a causa.
O principal objetivo da série, segundo Karla, é popularizar o conhecimento sobre os sítios arqueológicos,
através de uma linguagem
de fácil compreensão por
parte da população. Também “colaborar para a conscientização acerca da história não oficial e no resgate
desta memória, fundamental para a formação da identidade de uma população”,
afirmou.
Ela é natural do Paraná,
onde vive agora, mas já morou em quatro cidades baianas. A iniciação nesta área

A cobertura alcançada pela
campanha de vacinação
contra a influenza cresceu
8% em Salvador, em decorrência do Dia D ocorrido sábado (12). No período, mais
de 27 mil pessoas foram
imunizadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde,
o incremento leva o índice
de imunizados contra a gripe a 42%.
Segundo o secretário municipal de saúde, Luiz Galvão, hoje o dia será de reunião com a área técnica de
vacinação para pensar estratégias visando imunizar o
maior número de pessoas
elegíveis na campanha para
inibir possíveis complicações causada pela gripe e até
mesmo óbitos.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a capital baiana já registrou 61 casos da
doença em 2018, com 10
mortes.
A campanha segue até o
dia 1º de junho nos postos de
saúde de Salvador, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas. Nas cidades do interior, a vacina também estará
disponível nesse período.
A meta da secretaria é de
vacinar 90% das 541.451 que
fazem parte do público alvo,
são eles: idosos (a partir de
60 anos), crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres
que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, portadores
de doenças crônicas e população privada de liberdade que reside na capital.
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Registros de povos antigos foram encontrados no sítio Seu Camé e várias outras cavernas de São Desidério

A Gruta
das Pedras
Brilhantes
reúne pinturas
rupestres e
peças de pedra

ocorreu em 2012, quando
concluiu mestrado com a
proposta de difundir a arqueologia por meio dos recursos audiovisuais.
Uma das entrevistadas do
documentário é a mestre em
arqueologia Fernanda Libório, que é professora da Ufob.
“Temos pouco tempo de pesquisa, mas já sabemos que a

complexidade dos achados é
muito grande”.
“Já sabemos que no Piauí
e em Goiás, onde tem material semelhante, a ocupação ocorreu há cerca de 50
mil anos e 30 mil anos (respectivamente)”, diz Fernanda, explicando que ainda
não têm a datação do povoamento no oeste baiano.

Além da Gruta das Pedras
Brilhantes, a mais completa
já identificada na região
com pinturas e peças de pedra, o documentário passa
pela gruta da Beleza, Morro
dos Tapuias e o povoado de
Derocal, todos no município
de São Desidério, e ainda na
Serra do Mimo, em Barreiras.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA – FIEB
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 e de 2016.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)
ATIVO

31.12.2017

31.12.2016

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos de arrecadação
Sistema Indústria - conta movimento
Convênios, acordos e projetos
Outros

27.979
2.340
2.152
30
378

24.763
2.873
2.280
29
230

Total do ativo circulante

32.879

30.175

Não circulante
Depósitos judiciais
Planprev - Fundo de Previdência
Outros créditos e valores
Imobilizado
Intangível

1.403
624
279
2.282
142

1.140
279
2.228
235

Total do ativo não circulante

4.730

3.882

TOTAL DO ATIVO

37.609

34.057

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2017

31.12.2016

Circulante
Fornecedores
Impostos, taxas e contribuições
Salários, provisões e encargos a pagar
Convênios e acordos
Sistema Indústria - conta movimento
Receitas a apropriar
Outros

1.420
309
2.211
927
238
308
32

1.370
295
1.953
935
263
504
264

Total do passivo circulante

5.445

Não circulante
Receitas a apropriar - depósito em garantia
Provisão para contingências
Outros
Total do passivo não circulante

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)
31.12.2017

31.12.2016

5.028

4.725

233

248

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos
provenientes das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

6

(17)

5.584

Reversão de provisão para perda – depósitos judiciais

-

(195)

1.754
365

306
2.785
365

Valor residual do ativo imobilizado baixado

2.119

3.456

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit do exercício

25.017
5.028

20.292
4.725

Contas a receber

533

(27)

Sistema Indústria - conta movimento

128

979

Total do patrimônio líquido

30.045

25.017

Convênios, acordos e projetos

Planprev – Fundo de Previdência

(717)

Provisão para contingências
Outras provisões

-

365
6.721

Variações do ativo

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37.609

34.057

Planprev - Fundo de Previdência

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)

Superávit do exercício

93

(117)

336

130

Fornecedores

50

(490)

Impostos, taxas e contribuições

14

31.12.2017

31.12.2016

(8)

Salários, provisões e encargos a pagar

258

(403)

13.203
255
2.510
41
717
800
17.526

13.010
139
2.893
29
976
17.047

Sistema Indústria - conta movimento

(25)

126

(8)

192

Receitas a apropriar

(502)

(499)

Provisão para contingências

(606)

-

Outras contas a pagar

(232)

123

(1.051)

(959)

(7.285)
(2.814)
(345)
(279)
(66)
(20)
(131)
(1.733)
175
(12.498)

(6.154)
(2.309)
(242)
(264)
(108)
(17)
(130)
(1.361)
(1.737)
(12.322)

3.409

5.892

(193)

(137)

(193)

(137)

3.216

5.755

5.028

4.725

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

24.763

19.008

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

27.979

24.763

3.216

5.755

Convênios e acordos

Fluxo de caixa das atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições ao ativo imobilizado
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

Este conjunto de Demonstrações Contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas, Relatório da Auditoria Independente e Parecer do

31.12.2017

31.12.2016

5.028

4.725

-

-

5.028

4.725

Conselho Fiscal estão publicados no endereço virtual: http://www.fieb.org.br/bancafieb/detalhe/relatorio-anual-2017-sistema-fieb/373,
desde 12 de abril de 2018, após aprovação do Conselho de Representantes em 22 de março de 2018.
Informamos adicionalmente que as Prestações de Contas e os Relatórios de Gestão dos Departamentos Regionais do SESI – Serviço
Social da Indústria e do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, até o exercício de 2016, encontram-se publicados no site
do Tribunal de Contas da União (devendo brevemente ser disponibilizado o exercício de 2017): https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/
externo/listarRelatoriosGestao.xhtml;sessionid=0++CCe8blc4i6BnZqXuZ7THi.host1d1:econtasWeb.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Incorporação do superávit do exercício anterior
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Incorporação do superávit do exercício anterior
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017

7
(712)

Variações do passivo

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)

Superávit do exercício

(1)
(263)
(154)

Outros créditos e valores

Despesas Operacionais
Pessoal e encargos sociais, bolsistas e estagiários
Serviços de terceiros
Transportes e viagens
Ocupações e utilidades
Materiais
Despesas Financeiras
Transferências correntes
Outras despesas operacionais
Variações patrimoniais e financeiras, líquidas
Total das despesas operacionais

1
1.594

4.124

Depósitos judiciais

Receitas operacionais
Receitas de contribuições
Receitas de serviços
Receitas financeiras
Convênios
Planprev - Fundo de Previdência
Outras receitas operacionais
Total das receitas operacionais

(1)
(425)

Patrimônio social

Superávit do exercício

Total

15.352

4.940

20.292

4.940
-

(4.940)
4.725

4.725

20.292

4.725

25.017

4.725
-

(4.725)
5.028

5.028

25.017

5.028

30.045
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