A8

SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 28/9/2020

POLÍTICA

ENTREVISTA Presidente do TSE diz que
Justiça vai combater as fakes news
www.atarde.com.br/politica

politica@grupoatarde.com.br

Valter Campanato / Agência Brasil

ARTICULAÇÃO Possível substituto
do Bolsa Família já estaria pronto

Barros: novo
programa
social será
analisado
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados,
Ricardo
Barros
(PP-PR), afirmou ontem que
um novo programa social
do governo já foi estruturado e está pronto para ser
passar pelo crivo dos parlamentares.
O novo programa, antes
anunciado e chamado de
Renda Brasil, tem sofrido
idas e vindas no governo pelo menos desde junho. No
dia 15 deste mês, o presidente Jair Bolsonaro chegou
a proibir qualquer discussão sobre o programa até
2022 e ameaçou dar um
“cartão vermelho” em
quem insistisse na ideia.
Mas o possível substitudo
do Bolsa Família continuou
em estudos no Ministério
da Economia.
O texto precisa contar
com a simpatia dos líderes
partidários no Congresso,
em especial o centrão - atual
base de sustentação do go-

Membro do
Centrão, Ricardo
Barros é líder do
governo na
Câmara

Bolsonaro
havia proibido
publicamente a
discussão sobre
novo programa
até 2022

verno -, antes de ser oficialmente apresentado no Legislativo. Do contrário, a articulação do projeto pode
empacar.
Ricardo Barros se reuniu
ontem com o ministro da
Secretaria de Governo, Luiz
Eduardo Ramos, responsável pela articulação política
do Planalto com o Parlamento, o líder do governo no
Congresso, Eduardo Gomes
(MDB-TO), e o relator do Orçamento de 2021, senador
Márcio Bittar (MDB-AC). Bittar já afirmou ter recebido

sinal verde de Bolsonaro para a criação do programa.
"Tratamos da estruturação do texto, das fontes, do
teto, das coisas que são relevantes. São os paradigmas
que estabelecemos, está tudo dentro do combinado. O
senador [Bittar] vai apresentar aos líderes [partidários]
o relatório dele, as premissas, amanhã. Aí os textos serão entregues depois da reunião. Ele vai ver se tem alguma modificação sugerida
pelos líderes e vai entregar o
texto", disse Barros.

O grupo discutiu a formatação do programa que deverá substituir o Bolsa Família e servir como uma continuação do auxílio emergencial. O presidente tenta
imprimir uma ação social
com a marca de sua gestão,
após ter a popularidade alavancada com a distribuição
do auxílio em meio à pandemia, dizem governistas.
Segundo Barros, a reforma tributária também foi
discutida na reunião e seguirá o mesmo caminho de
articulação do texto do novo

programa social. Haverá debate interno com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) e líderes para,
então, anunciar o que for decidido.

Reforma tributária

O líder do governo na Câmaradisse ainda nosúltimos
dias que espera discutir com
os parlamentares ainda hoje
o projeto da reforma tributária, apesar de o presidente
ainda estar se recuperando
da cirurgia para a retirada de

cálculos na bexiga.
“Só será anunciada solução que já tiver passado pelo
crivo do presidente e pelos
líderes da base do governo,
porque isso dá mais previsibilidade de aprovação à
matéria”, afirmou o líder do
governo, segundo informações do site Poder360.
Barros deu entrevista à
imprensa no sábado, 26, junto ao ministro da Economia,
Paulo Guedes, que defendeu
novamente uma desoneração ampla da folha de pagamento.

MEIO AMBIENTE

MADRE DE DEUS

Governo tenta reduzir proteção

Braskem pode arcar com
contaminação de solo

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O Ministério do Meio Ambiente planeja a derrubada
de um conjunto de resoluções que delimitam as áreas
de proteção permanente
(APPs) de manguezais e de
restingas do litoral brasileiro. A revogação abre espaço
para especulação imobiliária nas praias e ocupação de
áreas de mangues para atividades de produção de camarão.
Os temas estão na pauta
de hoje da reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), entidade
agora presidida pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O conselho,
fundamental na definição

de normas e critérios para o
meio ambiente, teve a estrutura modificada por Salles
em junho do ano passado e,
com isso, deixando o poder
de decisão do colegiado quase exclusivamente nas mãos
do governo federal.
O governo pretende revogar as resoluções 302 e 303,
de 2002, que, são os últimos
instrumentos de proteção
dos mangues e das restingas, faixas com vegetação
encontradas normalmente
em áreas de dunas, em
praias do Nordeste.
O governo defende que as
resoluções foram abarcadas
por leis que vieram depois,
como o Código Florestal, porém especialistas em meio
ambiente dizem que as re-

soluções continuam sendo
aplicadas por serem os únicos instrumentos legais que
protegem, de fato, essas
áreas.
Outra resolução na pauta
da reunião é n.º 284/2001
acaba com os critérios de regras federais para licenciamento ambiental de empreendimentos de irrigação. No
entendimento dos ambientalistas, a revogação tem o
objetivo de acabar com exi-

gências legais a pedido de
parte do agronegócio.
A pauta inclui ainda a proposta de nova resolução que
aborda critérios de incineração de resíduos em fornos
de produção de cimento, liberando a queima de resíduos de agrotóxicos. Hoje o
material passa por um processo detalhado de tratamento e destinação. A nova
resolução permitirá que tudo seja incinerado.
Marcelo Camargo / Agência Brasil

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 07/10/2020, às 10h30 (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO para a eventual contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de motoboy para entrega e coleta rápida de documentos na cidade de
Salvador/Ba e Região Metropolitana. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico
do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2020, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 837264 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 28 de setembro de 2020.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

Ministro relativiza declarações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 027/2020,
objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistemas de monitoramento por câmeras
e alarmes em escolas municipais. A Sessão ocorrerá no dia 08 de outubro de 2020, às 08:30h (oito horas e trinta
minutos), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através
do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 25 de setembro de 2020. Fernando Silva
Lima. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020

Ministro vem sofrendo críticas por resultados do setor
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 06/10/2020, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL contratação de empresa especializada em renovação de
licenças, garantia, suporte técnico para firewall watchguard M300 em H/A, Acess Point Aerohive AP130 e Antivírus
Kaspersky KEBS SELECT pelo período de 12 meses. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio
eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2020, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.
com.br cadastrado com nº 837260 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 28 de setembro de 2020.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

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

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
028/2020, objetivando a aquisição de refeições para profissionais, técnicos e outros conforme necessidade
das Secretarias do Município. A Sessão ocorrerá no dia 08 de outubro de 2020, às 10:00h (dez horas), no
Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do
site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 25 de setembro de 2020. Fernando
Silva Lima. PREGOEIRO

Chamada Pública nº 001/2020 - Objeto: Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município. Período de Credenciamento: A partir de 28/09/2020
a 15/12/2020, das 08:00 às 12:00h, por período indeterminado. Local: Sede da Prefeitura (setor de
Licitações e Contratos) na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia.
Informações: Fone 77 - 3437-2939. Divulgação do Edital e outros atos - Diário Oficial: https://www.
belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 029/2020,
objetivando a contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço da Prefeitura
Municipal de Itororó. A Sessão ocorrerá no dia 08 de outubro de 2020, às 12:00h (doze horas), no Portal de licitações
do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororoba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel.
(73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 25 de setembro de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresas para Fornecimento de
Combustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Tipo: Menor
Preço por Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital
completo. Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da
sessão de disputa eletrônica: 08/10/2020, às 14:30h. Informações: 77 - 3437-2939. José Henrique Silva
Tigre – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020

A Braskem, além de se comprometer a pagar idenizações
por causa do afundamento do
solo em quatro bairros de Maceió, poderá ter mais gastos. O
colunista Lauro Jardim, de O
Globo, trouxe de volta à tona
o caso da contaminação do
solo por fábrica de solventes
localizada em Madre de Deus,
que veio a público em 2008
em matéria de A TARDE.
A TARDE denunciou à época que há pelo menos seis
anos 180 famílias de Madre
de Deus estavam expostas à
poluição. Um laudo atestava
o problema e recomendava

a urgente remoção dos moradores. A contaminação foi
gerada pelo vazamento de
compostos organoclorados
ao redor do antigo tanque da
Companhia de Carbono Coloidais (CCC). Em contato
com o solo, se espalharam
em um raio de 32.074 m², sob
as moradias próximas.
Segundo o colunista, a acusação de quase duas décadas
deve ser tornada pública pela
Braskem em breve, com o objetivo de viabilizar a venda da
empresa, já que os agentes
participantes do processo estariam obrigando a exposição
de todos os problemas que
envolvem a companhia.

CURTAS

CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020

I TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 50/19. TP 02/19. Contratante: PMI. Contratado: ORDF Construções e
Edificações EIRELI – ME, CNPJ 26.737.483/0001-03. Objeto: pavimentação e drenagem de diversas ruas do Bairro
Ponto Chiq, na sede. Objetivo: Prorrogação da vigência do Contrato 50/19 que passa a vigorar até o dia 31/05/2020.
Valor contratado de R$ 979.512,18, não sofrerá alterações, permanecendo o mesmo inicialmente contratado.
Assinatura: 20/12/2019. /////////////////////// II TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 50/19. TP 02/19. Contratante:
PMI. Contratado: ORDF Construções e Edificações EIRELI – ME, CNPJ 26.737.483/0001-03. Objeto: pavimentação
e drenagem de diversas Ruas do Bairro Ponto Chiq, na sede. Objetivo: prazo de vigência do Contrato será prorrogado
até o dia 31/12/2020; Prazo de Execução da Obra será prorrogado até o dia 30/09/2020, conforme a o Cronogramafísico financeiro elaborado pelo setor de engenharia. Assinatura: 29/05/2020. Ibirataia/Ba, 25 de setembro de 2020.

DA REDAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, relativizou
declarações dadas em entrevista ao jornal "O Estado
de S. Paulo", na última
quinta-feira, quando disse
que gays vêm de "famílias
desajustadas". Ele afirmou,
durante viagem a Londrina, no norte do Paraná, que
tem as "próprias convicções" como pastor, mas que
é "ministro de todos". A
Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu para
que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra um inquérito para investigar crime

de homofobia, baseando-se
na declaração que foi publicada no jornal "O Estado
de S. Paulo".

Milton Ribeiro
disse em
entrevista que
gays vêm de
“famílias
desajustadas”

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL
CNPJ N: 16.137.291/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

O município de Aurelino leal comunica a abertura do Pregão Eletrônico Nº 005/2020, para Aquisição de equipamento
e material permanente (veículos) para unidade básica de saúde de acordo a proposta nº 11493.886000/1200-02 do
Ministério da Saúde, para atendimento da secretaria de saúde. Recebimento das propostas até 07/10/2020 À 08:30H
– Abertura das propostas 07/10/2020 ÀS 08:30H. Início da sessão de disputa de preços 07/10/2020 ÀS 08:45H.
O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço, www.licitacoes-e.com.br, www.aurelinoleal.io.org.
br ou na sede da Prefeitura Municipal. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaoaleal@gmail.
com. Aurelino Leal, Bahia, 25 de Setembro de 2020.Licitação BB nº 837148.

