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FOGO Total de focos supera a média histórica para o mês, de 25.853, no período de 1998 a 2018

TROCA DE BEBÊS

Queimadas na Amazônia quase
triplicam em agosto, afirma Inpe

ESTADÃO CONTEÚDO
E AGÊNCIA BRASIL
São Paulo

De acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), os focos de
incêndio neste mês de agosto na Amazônia foram quase
o triplo do registrado no ano
passado. Foram 30.901 focos
de incêndio até anteontem,
31, ante 10.421 em agosto do
ano passado - alta de 196%. O
total de focos também supera a média histórica para
o mês, de 25.853, para o período entre 1998 e 2018. É
ainda o mais alto desde
agosto de 2010 - ano de seca
histórica severa, que teve
45.018 focos.
Os focos de queimadas estão espalhados por todo o
chamado arco do desmatamento, que vai do Acre, passando por Rondônia, sul do
Amazonas, norte do Mato
Grosso e sudeste do Pará. A
principal hipótese de especialistas é que queimadas estão ocorrendo para limpar o
que foi derrubado antes.
Na última sexta-feira o
presidente Jair Bolsonaro alterou o decreto que proibia
as queimadas em todo o País
durante o período da seca e
abriu uma exceção para as
práticas agrícolas fora da
Amazônia Legal.
O novo decreto presidencial, publicado em edição
extra do Diário Oficial, permite a realização de queimadas em razão de "práticas
agrícolas, fora da Amazônia
Legal, quando imprescindíveis à realização da operação
de colheita, desde que previamente autorizada pelo
órgão ambiental estadual. A
medida alterou o decreto
publicado pelo presidente
um dia antes, na quinta-feira, 29, e que havia proibido

Começa hoje a
viagem da
comitiva
ministerial que
se reunirá com
governadores
da Região
Amazônica
em busca
de soluções

por 60 dias a realização de
queimadas em todo o território nacional.
Durante uma transmissão pela internet, na última
quinta-feira, o presidente
chegou a chamar de "esmola" a ajuda oferecida pelos
países do G-7 para combater
a crise ambiental na Amazônia Legal.

Reunião

Começa hoje a viagem da comitiva ministerial que vai se
reunir com os governadores
da Região Amazônica. Os encontros devem ocorrer em

duas etapas: em Belém, hoje,
e em Manaus, amanhã.
Na última terça-feira, os
governadores dos estados
que compõem a Amazônia
Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima
e Tocantins) entregaram ao
presidente Jair Bolsonaro
propostas para um planejamento estratégico que leve
ao desenvolvimento sustentável da região, entre as
quais a regularização fundiária e a retomada da cooperação internacional, especialmente o Fundo Ama-

STJ manda
hospital abrir
prontuários
sob suspeita

zônia.
Bolsonaro reuniu os chefes de Executivo estaduais,
no Palácio do Planalto, para
discutir as ações de combate
às queimadas na região.
Em nota, o ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que coordenará a comitiva, destacou a importância do diálogo com as autoridades. “O presidente, depois de receber aqui no Planalto os governadores da
Amazônia Legal, determinou que fôssemos até lá para
ouvir as demandas e, juntos,
buscar soluções”.
Victor Moriyama / AFP / 24.08.2019

Os focos de queimadas na região amazônica estão espalhados por todo o chamado ‘arco do desmatamento’

GOVERNO

ESTADÃO CONTEÚDO
Brasília

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis
Felipe Salomão manteve
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que garantiu o acesso a um homem
de 42 anos a prontuário médico de seu parto.
Em decisão monocrática,
o ministro rejeitou o recurso
do hospital em virtude da
impossibilidade de reexame de provas pelo STJ. O processo corre em segredo de
Justiça, informou o STJ.
O autor da ação, nascido
em 1977, fez exame de DNA
em 2015 e descobriu não ser
filho biológico de seus pais
registrais. Como suspeitava
que havia sido trocado na
maternidade, ele buscou judicialmente o acesso aos documentos relacionados ao
parto. Na ação cautelar de
exibição de documentos, o
Tribunal de Justiça de Minas
afastou a declaração de prescrição dada em primeira
instância, porque a pretensão do autor seria de investigação de paternidade, e as
ações de estado familiar são
imprescritíveis.
Além disso, 'tendo em vista fundado receio de que
houve troca de recém-nascidos', o tribunal determinou que o hospital disponibilizasse prontuários da
mãe e bebê.
Em recurso especial, o
hospital alegava violação do
artigo 10 do Estatuto da
Criança e do Adolescente e
da Resolução 1.821 do Conselho Federal de Medicina,
argumentando que não poderia ser obrigado a manter
prontuários médicos e registros de internação de pacientes da maternidade por
período superior a 18 anos o autor tinha 38 anos à época
do ajuizamento da ação.

BELO HORIZONTE

destrói 30
Saúde debate boato sobre vacinação Incêndio
carros que iriam a leilão
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Nas mais de 100 notícias falsas desmentidas pelo Ministério da Saúde em um ano de
combate a fake news e boatos que circulam na internet, as vacinas se destacam
como um dos principais assuntos. O ataque à credibilidade da imunização fornecida pelo serviço público
preocupa especialistas e será o principal tema discutido na Jornada Nacional de
Imunização, entre os dias 4
e 7 de setembro, em Fortaleza, no Ceará.
Em um balanço divulgado
pelo Ministério da Saúde revelou que respondeu 11,5 mil
dúvidas recebidas no Whatsapp (61) 99289-4640, número criado exclusivamen-

te para verificar se informações que circulam nas redes
sociais são verdadeiras. Entre vídeos, textos e imagens,
os conteúdos incluem relatos sem provas, pesquisas
científicas derrubadas há
décadas e argumentos sem
fundamentação sobre falsos efeitos colaterais das vacinas. Uma das mensagens

“O problema
hoje não é o
antivacinismo.
A gente tem,
sim fake news”
ISABELA BALALAI, vice-pres. SBIm

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DA COELBA E DA CHESF LTDA – SICOOB COPELBA
CNPJ nº. 86.784.089/0001-40 – NIRE: 294.000.1806-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados da Coelba e da Chesf Ltda. – SICOOB COPELBA,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 39 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta
data totalizam 2.621 (dois mil seiscentos e vinte e um), em condições de votar, para reunirem-se em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na ADELBA – Associação Desportiva e Cultural Coelba, situada na Avenida Tamburuji, s/n, Patamares, Salvador/BA, CEP: 41.680-010, por falta de
acomodações suficientes ao número de associados na sede da Cooperativa, no dia 13 de setembro de
2019, obedecendo aos seguintes horários e quóruns para a sua instalação, sempre no mesmo local, em
cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em primeira convocação, às 10h30 (dez horas e trinta
minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 11h30 (onze
horas e trinta minutos), com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira e última
convocação, às 12h30 (doze horas e trinta minutos), com a presença mínima de 10 (dez) associados,
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Incorporação da Cooperativa de Crédito dos Empregados da Coelba e da Chesf Ltda. – SICOOB COPELBA
pela Cooperativa de Crédito do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia Ltda. – SICOOB COOPERE;
2. Indicação de nomes para integrarem a Comissão Mista;
3. Aprovação da fórmula de cálculo para distribuição das sobras ou rateio das perdas;
4. Distribuição das sobras ou rateio das perdas já existentes ou que vierem a ser apuradas;
5. Definição de data-base para levantamento e avaliação da situação patrimonial e de resultado da Cooperativa;
6. Definição da data da AGE Conjunta.
Salvador, 2 de setembro de 2019.
Aialdo de Oliveira Melo
Presidente

que viralizou no Whatsapp chega a afirmar que a
vacina para gripe causa "buraco no braço" e outra retoma a já amplamente desmentida relação entre vacinas e autismo.

Descrença

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabela Balalai,
conta que ajornada receberá
especialistas brasileiros, representantes de outros países e da Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas). A médica aponta a
facilidade de disseminação
de informações e a descrença da população nas instituições como o cenário que
estimula o agravamento do
problema.
"É preciso que a gente esteja atento. A gente precisa
entender que o trote virou
uma coisa fácil. Antigamente, você pegava o telefone,
fazia uma brincadeira, dava

um trote na pessoa que estava atendendo, e isso acabava ali. Agora, isso se espalha com uma facilidade
enorme", diz a médica. "O
problema hoje não é o antivacinismo. O antivacinismo é muito pequeno ainda
na América Latina e no Brasil. A gente tem, sim, boatos
e fake news, mas isso é em
todas as áreas".
Epidemiologista da Fundação Getúlio Vargas, Claudio Struchiner acredita que
a volta da incidência de
doenças como o sarampo
pode estar relacionada ao
impacto de informações falsas que circulam nas redes
sociais sobre vacinas.
"Quando se pergunta porque essas coberturas vacinais não conseguem atingir
os níveis que eram atingidos
no passado, começam a surgir uma série de hipóteses, e,
entre elas, a difusão de notícias falsas de várias naturezas", diz ele.

AGÊNCIA BRASIL
COM REDAÇÃO
Rio de Janeiro

Aproximadamente 30 carros pegaram fogo ontem em
um pátio de apreensão veicular da BHTrans, empresa
estatal vinculada à prefeitura de Belo Horizonte responsável pela gestão do trânsito
e transporte do município. O
Corpo de Bombeiros informou que, após ser acionado,
mobilizou cinco viaturaspara combater as chamas.
O pátio se localiza no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte.
De acordo com nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início
em uma vegetação rasteira
nos arredores e o fogo consumiu completamente os
veículos atingidos. "Após árduo trabalho, a equipe conseguiu extinguir o incêndio,
sendo para isso necessário o
uso de 17 mil litros de água",

informa o texto.
Nas redes sociais, usuários compartilharam fotos
da fumaça negra avistada de
longe e também relataram
ter ouvido seguidas explosões. De acordo com a BHTrans, o pátio abriga cercad
e 200 veículos com o tempo
de recolhimento prescrito.
Alguns já são considerados
sucata e outros serão leiloados no início de outubro deste ano.
O diretor de Sistema Viário da BHTrans, José Carlos
Ladeira, foi até o local para
conversar com os bombeiros. De acordo com ele, o
incêndio pode ter começado
em um matagal que fica perto do pátio.
Ainda conforme José Carlos Laderia, a área abriga cerca de 200 carros. Estes automóveis devem ir a leilão
no início do próximo mês
(dias 1 ,2 e 3 de outubro).
Muitos deles são sucata e outros ainda podem ser comercializados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Construção para atender às necessidades das
Secretarias Municipais. Preço por Lote. Data: 12/09/2019, 08:15h. Local: Sede da Prefeitura. Informações e Edital
e outros atos - Diário Oficial do Município. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 026/2019 PROC. ADM.: 132/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO PP 039/2019

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 039/2019 PA nº 070/2019, Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM. Objeto Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de Emulsões
Asfálticas e Imprimação para utilização na Usina de Asfalto do Município de Castro Alves, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: às 09h do dia
12/09/2019, na sala de reuniões da COPEL, na Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.
io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 30/08/2019.NAIANE SOUZA. PREGOEIRA
OFICIAL. Portaria nº 119/2019.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial RP Nº. 026/2019, no dia 13/09/2019, às 09H00, no DCCL - Departamento
de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08,
Centro, quando estarão sendo recebidos os envelopes de preços para seleção das melhores propostas para
Sistema de Registro de Preços, menor preço por lote, para aquisição de materiais permanentes, visando atender
a demanda das Secretarias da Prefeitura do Município de Iguaí/BA, durante o período de 01(um) ano, conforme
especificado no Edital de Licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02, Leis
Estaduais nº. 9.433/05 e 9.658/05, Decreto Estadual nº. 9.457/05 e Subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93.
O Edital completo estará disponível através de solicitação no DCCL - Departamento de Compras, Contratos e
licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às
12h00. Iguaí/BA, em 30 de agosto de 2019. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

