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VACINA Carta de governadores solicita
reunião com o presidente do Senado

Rui chamou de
“falso debate”
obrigatoriedade
da vacinação

Rui critica
Bolsonaro e
endossa carta
por diálogo
FERNANDO VALVERDE

O governador Rui Costa (PT)
voltou a criticar o Governo
Federal pela polêmica envolvendo a vacina contra o Covid-19. Após o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) afirmar novamente que “não haverá vacinação obrigatória
no país”, Rui lembrou que
nunca houve vacinação compulsória no país.
“Eunãoconheçonenhuma
mãe que não deixou de vacinar seu filho contra a poliomielite ou paralisia infantil. Você conhece? É obrigado
a mãe vacinar? Não. Não é
obrigado. No Brasil é obrigado vacinar? Nunca foi”, afirmou o governador que reforçou que a única obrigatoriedade é do Governo Federal
em disponibilizar o imunizante para a população.
“Esse debate é falso. Está
se querendo confundir a cabeça do brasileiro trazendo
um debate que nunca existiu no Brasil. O que é obrigatório, e disso o povo brasileiro não vai abrir mão, é o

Maia: governo
e Congresso
devem decidir
antes do STF
DA REDAÇÃO

governo comprar a vacina e
disponibilizar para população. Isso é obrigatório”, disse
o petista que lamentou que
o caso tenha “virado caso de
comédia para o resto do
mundo” após o presidente
afirmar que seria mais relevante pesquisar uma cura
do que investir na vacina.

Reunião

Rui está entre os signatários
de uma carta enviada pelo
governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que solicita reunião com o presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), para tratar do assunto da vacina.
De acordo com informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, os governadores que assinam o documento querem reabrir o diálogo com o Ministério da
Saúde para a compra da vacina após a polêmica da última semana quando o presidente Jair Bolsonaro desautorizou
o
ministro
Eduardo Pazuello em relação à compra da vacina chi-

Mateus Pereira / Gov-BA / Divulgação

nesa que será produzida em
parceira com o Instituto Butantan.
Com o embate entre Bolsonaro e o governador João
Dória (PSDB-SP) como plano
de fundo, pensando no pleito presidencial de 2022, a
questão tem sido politizada
algo que é rejeitado por Wellington Dias, que afirma na

carta o intuito de “seguir
dialogando para implementação da melhor proposta
para o povo brasileiro, com
base no Plano Nacional de
Vacinação e Programa Nacional de Imunização, conforme aprovado”.
Os governadores querem
que a União não restrinja os
possíveis fornecedores da

vacina e que a aquisição seja
célere no momento da liberação pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Nossa disposição é de
trabalhar no caminho do
diálogo entre municípios,
governos dos estados, governo federal, Congresso Nacional, cientistas e setor privado”, afirma o documento.

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse ontem que o
Executivo e o Legislativo
precisam chegar juntos a
uma solução sobre a obrigatoriedade ou não de uma
eventual vacina para a Covid-19. O presidente do Supremo, Luiz Fux, já disse
considerar 'necessária' a judicialização do tema.
Conforme Maia, sem essa
definição, governo e Congresso deixarão um “vácuo”,
que exigiria uma resposta
do Judiciário para a questão.
Bolsonaro já se posicionou
contra a vacinação compulsória.
“Eu acho que o Poder Executivo e o Legislativo precisam encontrar um caminho.
Nós não devemos deixar um
espaço aberto, esse vácuo
para que, mais uma vez, o
Supremo decida e que tanto
o Executivo quanto o Legislativo fiquem reclamando
de algum ativismo do Poder
Judiciário”, afirmou Maia.
Já há quatro ações no Supremo Tribunal Federal
(STF) que abordam a questão
do tema, das quais três são
favoráveis à vacinação ampla ou obrigatória e uma outra que pede a proibição da
imunização compulsória.
O presidente da corte, ministro Luiz Fux, já disse considerar “necessária” a “judicialização” dos critérios a serem utilizados na vacinação
contra a Covid-19.

ENTREVISTA

AFASTAMENTO

Witzel: Bolsonaro cooptou MPF

TRF-1 adia julgamento do
ministro Ricardo Salles

DA REDAÇÃO

Em entrevista à revista Veja,
o governador afastado do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel
(PSC), voltou a disparar ataques contra o presidente Jair
Bolsonaro, a quem define
como seu algoz. Alvo de dois
mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, o

ex-juiz afirmou à publicação que despertou a ira de
Bolsonaro quando expôs
seu plano de chegar a presidência da República.
“O presidente só pensa na
reeleição de 2022 e pôs na
cabeça que todos os seus adversários precisam ser abatidos. Essa história começou
lá atrás, quando Bolsonaro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MISTA
(VIRTUAL E PRESENCIAL)
O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia - SINDAE, convoca os
interessados, empregados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, para a Assembleia Geral
Extraordinária Mista (Virtual e Presencial) a ser realizada no dia 29 de outubro de 2020, às 09:00h a partir do CAB
em 1.ª convocação, com a presença de 10%, ou em 2.ª, meia hora após, com qualquer número, para deliberar sobre
o seguinte: 1. Campanha Salarial; 2. outorga ao Sindicato dos poderes necessários às negociações e assinatura do
Acordo Coletivo de Trabalho ou, malogradas as negociações, suscitar Dissídio Coletivo, 3. Aprovação da contribuição
assistencial de 1,5% do salário base, a ser descontado após o fechamento dos Acordos Coletivos.
Os (as) trabalhadores (as) poderão acompanhar a assembleia pelas redes sociais (Facebook e Youtube) https://m.
facebook.com/sindaeba e participar através do link para acesso na plataforma Google.Meet:
Aqui: https://meet.google.com/msm-xwyv-uzq
Salvador, 27 de outubro de 2020.
Danillo Libarino Assunção
Secretário Geral.

tinha acabado de vencer e
me disse que não disputaria
um segundo mandato. Então eu, também recém-eleito, falei logo em nosso primeiro encontro: “Vamos trabalhar juntos? Quero ter a
oportunidade de concorrer
ao Planalto”, afirmou ele, na
entrevista a Veja.
Witzel disse ainda ter se
arrependido do ato. “Dei
motivo para ele criar uma
narrativa contra mim. Para o
eleitor do Bolsonaro, sou o
traidor número 1. Foi um ato
de inexperiência política”,
afirmou ele, no Palácio das
Laranjeiras, onde segue morando com a mulher, Helena, e três dos quatro filhos.
O governador afastado
contou também que um dia
em que encontrou com o

presidente na festa de aniversário de um ministro do
TCU, ele o chamou no canto
e pediu: “Governador, não
faça nada contra os meus
filhos”. Segundo Witzel, Bolsonaro achava que ele plantaria provas contra os filhos
dele. “Como se sabe, há investigações delicadas no Rio
de Janeiro que envolvem a
família. Não é exagero dizer
que a República gira hoje em
torno da proteção ao Flávio
Bolsonaro”, atacou.
Para ele, o Ministério Público Federal foi cooptado
parcialmente pelo presidente e faz aquilo que é de
interesse do governo. A Polícia Federal também, acrescentou. E disse ainda que as
investigações do caso Marielle aprofundou o ódio de
Bolsonaro por ele.

DA REDAÇÃO

O Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF-1) adiou o
julgamento que estava previsto para ontem, envolvendo a competência da Justiça
do Distrito Federal em analisar ação que pede o afastamentodoministrodoMeio
Ambiente Ricardo Salles.
Quando a ação foi apresentada em julho, o juiz
Márcio de França Moreira,
da 8ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou
que o processo fosse remetido para Santa Catarina,
que havia julgado um caso
semelhante envolvendo Salles. A medida desagradou
tanto a União quanto a Procuradoria – ambos pedem

que o processo continue em
Brasília.
O impasse envolvendo a
competência para julgar a
ação de improbidade contra
Salles travou por quase cem
dias a análise do afastamento do ministro, o que só ocorreu no último dia 14 após
Ney Bello ordenar ao juiz
Márcio Moreira que avaliasse ao menos o pedido liminar da Procuradoria. O magistrado negou afastar o ministro do cargo.
Em agosto, o desembargador Ney Bello, do TRF-1, negou o envio do caso para Santa Catarina até a decisão do
julgamento da 3ª Turma do
tribunal. Com o adiamento, o
processo só deve ser julgado
na próxima terça-feira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30851821.2020.CPL SFIEB.PE.0183.SENASF

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Material Elétrico para o SENAI Simões Filho, vide edital.
Abertura: 06/11/2020 às 14h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30852375.2020.GSSA.PE.0197.SESIJUA

Objeto: Fornecimento de equipamentos para os laboratórios de Física, Química, Biologia para as salas de laboratórios da
escola regular do SESI NORTE em Juazeiro - BA, vide edital.
Abertura: 06/11/2020 às 09h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30852353.2020.GSSA.PE.0196.SESISE

Objeto: Registro de Preços objetivando para fornecimento, sob demanda, de Materiais para Laboratório de Química e
Biologia, vide edital.
Abertura: 06/11/2020 às 14h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30852510.2020.GSSA.PE.0201.SESIPIA

Objeto: Fornecimento de vidrarias para os laboratórios da Escola SESI Djalma Pessoa, vide edital.
Abertura: 09/11/2020 às 09h (horário local).
Retirada dos Editais, a partir do dia 28/10/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 28/10/2020
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 001/2020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Tipo: Maior oferta - Abertura: 26/11/2020 às 09h00min. Objeto: Seleção de propostas para
exploração de atividades comerciais diversas, nos espaços comerciais do Mercado do Rio
Vermelho (“BOX”). Local: 4ª Avenida nº 415, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA
- BA. O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.
ba.gov.br e www.mercadodoriovermelho.com.br. Os interessados poderão entrar em contato
através do email: copel@sde.ba.gov.br, telefone (71) 3115-7888/7891 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira, das 9h às18h no endereço: 4ª Avenida nº 415, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 26/10/2020. Matheus Santana Barbosa – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

SDE

PEDIDO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO

PEDIDO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO

A SEARA ALIMENTOS LTDA, Filial (CNPJ
02.914.460/0219-05) torna público que está
requerendo a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM
a Renovação da Licença de Operação para
atividade de Fabricação de Ração para frangos de cortes e aves matrizes, localizada na
Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães,
s/n, Km 99 parte 01, Bairro CIS, Município
de Feira de Santana- BA.

A SEARA ALIMENTOS LTDA, Filial (CNPJ
02.914.460/0210-77) torna público que está
requerendo a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM
a Renovação da Licença de Operação para
atividade de criação de frangos/ recria de
matrizes, localizada na Estrada da Berreca,
Fazenda Roçadinho, Bairro Jaíba, Município
de Feira de Santana- BA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convidamos os senhores ASSOCIADOS
a participar da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO ABRIGO ANIMAIS AUMIGOS, a ser realizada na
Tv. Hibiscus Brancos, 22, Jardim das Margaridas, Cep: 41.502-115, no próximo dia 10 de novembro de 2020,
às 11h em primeira chamada ou não havendo quórum na primeira chamada, fica estabelecido às 11:30h para
a segunda e última chamada, com qualquer número de participantes. Serão tratados os seguintes assuntos:
1. Aceitação do pedido de renúncia e desassociação da Vice Presidente e Diretora Geral da Associação Sra.
Gilce Sant`Ana dos Santos. 2. O que ocorrer. Contando com a presença de todos, pois a omissão implica
na concordância com as decisões dos presentes. Salvador/BA, 28 de outubro de 2020. Atenciosamente:
Maria Cristina Santos Neves – Presidente OBS1: Os associados que não puderem comparecer poderão se
fazer representado por terceiro, mediante procuração específica para esse fim registrada em cartório. OBS2:
Nessa Assembleia Geral Extraordinária somente poderão participar os associados que estiverem em dia com
as obrigações da Associação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

CNPJ N: 13.858.303/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020 PROC. ADM.: 129/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017,
torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 025/2020, no dia 12/11/2020, às 09H00,
no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal
de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, cujo objeto é a para contratação de Empresa
para fornecimento de peças e acessórios para veículos leves, para complemento do exercício
de 2020 (dois mil e vinte), conforme especificado no Edital de Licitação e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo estará
disponível 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
27 de outubro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30852514.2020.PE.0202.SENAICI

Objeto: Aquisição de 01 (um) sonicador, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 09/11/2020 às 09h30min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30852508.2020.PE.0200.SENAICI

Objeto: Aquisição de 01 (uma) incubadora refrigerada com agitação orbital, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 09/11/2020 às 14h30min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30852503.2020.PE.0199.SENAICI

Objeto: Aquisição de 16 (dezesseis) discos rígidos de 14TB - SATA, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 10/11/2020 às 09h30min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30851232.2020.PE.0172.SENAICI

Representante Legal
Rodrigo Costa

Representante Legal
Rodrigo Costa

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 10/11/2020 às 14h30min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.
Salvador, 28/10/2020
Comissão Especial de Licitação

