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POR COVID-19 Ivete lamenta 500mil
mortes,mas internautas criticampost
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Campinas comtoquede recolher
ELAINE PATRÍCIA CRUZ
Agência Brasil, São Paulo

Com taxas de ocupação em
colapso, a cidade de Cam-
pinas, no interior paulista,
iniciou ontem um toque de
recolher e fechamento de
atividades no período no-
turno para tentar conter o
aumento de casos de Co-
vid-19. As medidas foram
publicadas noDiárioOficial
da prefeitura municipal e
valem até 30 de junho.

Comisso, serviços, comér-
cios e demais atividades são
proibidas de funcionar en-
tre 19h e 5h da madrugada,
inclusive padarias e super-
mercados. Até este horário,
todas as atividades permi-
tidas na fase de transição do
Plano São Paulo podem fun-
cionar, desde que respeitem
o limite de 40% na capaci-
dade de atendimento.

A prefeitura de Campinas
estabeleceu, ainda, um to-
que de recolher de pessoas e
de veículos entre 19h01 e
4h59 da manhã. Bares con-
tinuamproibidosde funcio-

nar nesse período, podendo
atender apenas por delivery
(entrega) e retirada.

Bebidas
Está proibido o consumo de
bebidas alcoólicas em vias e
espaçospúblicosenasdepen-
dênciasdepostosdecombus-
tíveis entre 19h e 5h. A multa
é de R$ 1.515,44 para quem for
flagrado descumprindo a re-
gra e de R$ 3.030,88 para o
estabelecimentoondeessain-
fração ocorrer.
“Estamos conduzindo o

enfrentamento da pande-
mia com o maior equilíbrio
possível. As medidas restri-
tivas prejudicam setores im-
portantes da cidade, mas to-
dos estão vendo a fila de pa-
cientes esperando interna-
ção. Os indicadores de mo-
nitoramento da pandemia
acenderam o alerta e, por is-
so, estamos adotando asme-
didas focandonoshorários e
nos exageros das atividades
quemais contaminam. Nos-
so esforço épara salvar vidas
e para ampliar a vacinação.
Precisamosda compreensão

Inverno tende
a favorecer a
incidência
de doenças

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O inverno no hemisfério sul
começou à 0h32 (horário de
Brasília)deontem,comsols-
tício de inverno. Caracteri-
zada pelas baixas tempera-
turas e redução das chuvas
empartedopaís,aestaçãose
estenderá até o dia 22 de se-
tembro. Segundo o Instituto
Nacional de Meteorologia
(Inmet), o período menos
chuvoso nas regiões Sudes-
te, Centro-Oeste e em parte
das regiõesNorteeNordeste
tende a favorecer a incidên-
cia de queimadas e de in-
cêndios florestais, bem co-
moumaumentodonúmero
doençasrespiratórias, jáque
a umidade relativa do ar di-
minui bastante.
Além disso, os baixos ín-

dicespluviométricos típicos
do períodopodemagravar a
já preocupante situação dos
reservatórios hídricos de
partedopaís.Deacordocom
o Inmet, a precipitação nos
estados que compõem a ba-
ciadoRioParaná (Goiás,Ma-
to Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, ParanáeSãoPaulo), por
exemplo, já vem registran-
do chuvas abaixo da média
desde o ano passado, e essa
situação deve se prolongar
pelos próximos meses.
“Neste ano, a situação de

escassez de chuvas na bacia
do rio Paraná foi mais ex-
trema em relação aos anos
de 2018 e 2019”, informou o
Inmet, em nota.

PANDEMIA Previsão inicial era de 3 milhões de doses do imunizante, mas aeronave traz 1,5 milhão

MarceloQueirogadizqueavião
comvacinasda Janssenchegahoje
MAÍRA HEINEN
Agência Brasil, Brasília

Deve chegar hoje ao país o
avião com 1,5 milhão de do-
ses da vacina contra a Co-
vid-19 da Janssen, aquela da
dose única. O anúncio foi
feito após uma previsão ini-
cial de receber três milhões
de doses até 15 de junho não
ser confirmada. De acordo
comoMinistériodaSaúde,o
enviofoicanceladopelapró-
pria Janssen, sem explica-
ções dos motivos.

As declarações foram da-
dasemaudiênciapúblicado
Senado ontem pelo minis-
tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, que falou das inicia-
tivas do governo em relação
ao Programa Nacional de
Imunização (PNI) e outras
ações de combate ao novo
coronavírus.

Queiroga projeta para se-
tembro um cenáriomais fa-
vorável da pandemia da Co-
vid-19noBrasil. Noatual rit-
mode vacinação, oministro
espera que até setembro to-
da a população commais de
18 anos esteja vacinada com
a primeira dose.

Segundo Queiroga, atual-
mente, 39% da população já
tomoupelomenosaprimei-
ra dose do imunizante.

O ministro destacou a
compra de mais de 600mi-
lhões de doses em diferen-
tes iniciativas, como acor-

dos bilaterais, o consórcio
Covax Facility, e transferên-
ciasde tecnologiasparapro-
dução nacional na Fiocruz e
no Instituto Butantan.
Oministrotambéminfor-

mou que uma política de
testagem já foi aprovada pe-
lo Ministério da Saúde e de-
ve atuar em duas frentes:
uma é o teste em pessoas
com sintomas de Covid-19,
que devem procurar a aten-

ção primária para realizar o
exame. A outra frente é o
testeempessoasassintomá-
ticas, que devem realizar o
exame em ambientes de
grandecirculaçãocomome-
trôseaeroportos.Aintenção
é testar cerca de 20 milhões
de pessoas por mês.
O ministro Marcelo Quei-

roga reforçou a importância
de a iniciativa privada testar
funcionáriosantesdeumre-

torno seguro ao trabalho.
Queiroga também apro-

veitou a audiência para re-
forçar a necessidade de ma-
nutenção dos cuidados com
doençaspréviaseigualmen-
te perigosas. Segundo ele,
doenças cardiovasculares,
por exemplo, têm sido ne-
gligenciadas e houve au-
mento de óbitos em domi-
cílio pela falta de cuidados
durante a pandemia.

Queiroga
projeta para
setembro um
cenário mais
favorável da
pandemia
no país

Roque de Sá / Agência Senado

da população”, disse o pre-
feito Dário Saadi.

Até a última sexta-feira
(18), quando o último bole-
tim epidemiológico foi di-
vulgado, Campinas tinha
uma taxa média de ocupa-
ção de leitos de unidades de
terapia intensiva (UTI) em
torno de 94%. Mas conside-
rando-se apenas as UTIs pú-
blicas, tanto municipal
quanto estadual, a ocupação
média era ainda maior - em
torno de 99% - comuma fila
de 32 pacientes adultos
aguardando vaga de inter-
nação por síndrome respi-
ratória aguda grave.
No último fim de semana,

aprefeituradeCampinasini-
ciou a Operação Aglomera-

ção Zero, que visa evitar e
dispersar a aglomerações na
cidade. “Anossa prioridade é
intensificar a fiscalização de
aglomerações,sejamelasem
viaspúblicasepertodebares
e postos de combustíveis,
que é onde está ocorrendo a
transmissão. Precisamos da
colaboração da população,
principalmente dos mais jo-
vens, que tenham consciên-
cia e não se aglomerem nes-
tes locais, principalmente
com o uso de bebida alco-
ólica”, disse o prefeito.
Somente entre a noite de

sábado (19) eamadrugadade
domingo (20), as equipes de
fiscalizaçãodaprefeituradis-
persaram 2.261 pessoas que
estavam em bares e festas.

Freepik / Divulgação

Até 6ª-feira, ocupação das UTIs estava em torno de 94%

Declarações
foram dadas
em audiência
no Senado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL - TJ-ADM-2021/14645
Objeto: Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de CD e DVDs.
O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 035/2021 - Acolhimento das propostas a partir de: 23/06/2021 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 09/07/2021 às 09:00 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 09/07/2021 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O Edital em
referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone:

licitação - pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 21 de junho de 2021.

Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
PP 006/2021 . A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por
Lote” Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Abertura: 08/07/2021 PP 006/2021
às 9:00 Obj: Prestação de serviços de mecânica em veículos leves e pesados para atender às
necessidades dos veículos integrantes da Frota própria da Administração pública e das diversas
Secretarias, conforme especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na
Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser
obtidos no diário oficial do município desta Prefeitura www.nazare.ba.io.org.br Informação (75) 3636-
2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 18/06/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas.
Presidente/Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
Pregão Presencial nº 005/2021 SRP nº 003/2021, cujo objeto e a contratação de empresa
especializada para aquisição de forma parcelada de medicamentos e insumos hospitalares,
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedro Alexandre - BA.
Conforme Termo de Referência(Anexo I) deste Edital. Aber tura dia 28/06/2021 às 08h30.
Aquisição procurar a CPL, na Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre. Erico Wendel Amarinho
Gomes – Pregoeiro

CONDOMÍNIO SALVADOR PRIME
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por esse Edital, o Síndico do Condomínio Salvador Prime (Condomínio Geral) convoca os Síndicos e os
Conselheiros titulares dos Subcondomínios Work, Residencial Home I, II e III, Street Mall e Flat, bem como
os Conselheiros do Condomínio Geral, a Operadora Hoteleira e a Administradora do Condomínio, na forma
do Art. 42 da Convenção do Condomínio, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
dia 29/06/2021 (terça-feira), em 1ª convocação às 08h30min, com a presença de 51% (cinquenta e um
por cento) de frações ideais do Condomínio e, em 2ª e última convocação às 09h com qualquer número
de presentes, de modo VIRTUAL pela plataforma ZOOM, mediante acesso ao link enviado para o e-mail de
cadastro dos representantes supramencionados, a fim de deliberarmos as seguintes pautas:
1) Apresentação, discussão e aprovação das contas do exercício de 2019;
2) Apresentação, discussão e aprovação das contas do exercício de 2020;
3) Apresentação das realizações e do cenário econômico;
4) Apresentação, discussão e aprovação do planejamento orçamentário para o ano de 2021;
5) Eleição do Síndico do Condomínio Geral para o mandato de 04/07/2021 a 03/07/2023;
6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal do Condomínio Geral para o mandato de 04/07/2021 a
03/07/2023.

Salvador, 21 de junho de 2021.
Antônio Medeiros dos Santos

Síndico Geral
OBSERVAÇÕES:
1. É lícito ao Condômino se fazer representar nas Assembleias por Procurador investido de poderes espe-
ciais outorgados por instrumento regular de mandato, condômino ou não;
2. Recomenda-se o download do aplicativo da plataforma Zoom, através do site https://zoom.us/downlo-
ad#client_4meeting, de sorte a garantir a possibilidade de voto, que será realizado pelo próprio aplicativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Pregoeiro avisa que o Pregão Presencial SRP nº 047/2021. Objetivando a
FUTURAE EVENTUALAQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS
PARA ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, COLCHÕES, AR
CONDICIONADO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICÍPIO, Tipo menor preço por Item, houve alteração no edital, ficando
com a data de julgamento para o dia 06/07/2021 as 09:00h. Edital RETIFICADO
disponível no Site: www.lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes.
Informações: Setor de Licitações, fone: (74) 99926-3809, cpl@lapao.ba.gov.br.

Artur Alves da Silva – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 42/2021

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, o LANÇAMENTO das licitaçãos nas modalidades
Pregão Eletrônico nº 24/2021 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de Empresa especia-
lizada em fornecimento de fardamento e uniformes para atender as necessidades dos funcionários
dos Órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Dias d’ Ávila. Abertura: 06/07/2021 às 09:00h./
Pregão Eletrônico nº 25/2021 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de material de limpeza
para atender as necessidades das secretarias e Órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila/BA. Abertura: 06/07/2021 às 09:00h./ Tomada De Preços nº 03/2021. Objeto: Contratação
de empresa especializada para construção de 384 gavetas funerárias no Cemitério Municipal de Dias
D’Ávila-BA. Abertura: 08/07/2021 às 09:00h. Os interessados poderão obter informações e/ou edital
gratuitamente através do site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br. Karynne Dórea – Pregoeira
Oficial. Alberto Pereira Castro – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PREGÃO ELETRÔNICO 19/21 – ID – 879177 – SMS. Objeto: serviços de avaliação neuropsicológica,
psiquiatria infantil, psicopedagogo avaliação e acompanhamento, psicólogo avaliação e
acompanhamento, terapeuta ocupacional avaliação e acompanhamento, eletroencefalograma com ou
sem sedação. Abertura das propostas: 08/07/21 às 8h. Sessão pública: 08/07/21 às 10h. /////////////
PREGÃO ELETRÔNICO 20/21 – ID – 879186 – SMS. Objeto: serviços de consulta médica com
neuropediatra. Abertura das propostas: 09/07/21 às 8h. Sessão pública: 09/07/21 às 10h. Edital:
http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario ou www.licitações-e.com.br. Informações: Sec. de Saúde,
Rua Dom Pedro II, 08, de 8 às 18h, e-mail: compeljuridicosms@gmail.com. Jequié/Ba, 18 de junho de
2021. Tiago Alves G. Muniz. Pregoeiro.

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ: 15.231.533/0001-51

Pelo presente fica convocado o CONSELHO DE REPRESENTANTES desta Entidade para reunião
extraordinária, presencial e/ou web conferência, que se realizará no próximo dia 30 de junho de 2021,
às 9h30min ou 10h, respectivamente, em 1ª ou 2ª Convocação, na Avenida Tancredo Neves, nº 1.109,
Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 3º andar, Salvador, ou através do link que será fornecido
por e-mail a todos os Delegados Representantes, para deliberar sobre a Reforma do Estatuto da
Fecomércio BA. Salvador, 22 de junho de 2021. Carlos de Souza Andrade - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇO 004/2021 – P.A 170/2021; Objeto: Reforma
da Escola Municipal Alfredo Nunes, o Distrito de Bem Bom, interior do município. Tipo:
menor preço Global; aber tura dia 08/07/2021 às 09:00 horas. Retirada do edital: no site
www.casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br: fone: (74) 3536-2406 -
Anderson Nunes de Matos - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
CREDENCIAMENTO 02/21. Processo licitatório 77/21. Menor preço por item. Dia 09/07/21 às 10h, na sede, Praça
Jayme Barros, 64. Objeto: serviços médicos solicitados pela Sec. de Saúde. Edital: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/
pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 18 de junho de 2021. Joseval Silva de A. Azevedo. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO NUM: 005/2021
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

A PREFEITURA , com fulcro no Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93 e no Art. 61 e Seguintes da lei 9.433/2005
torna público, a abertura do processo de Credenciamento Nº 005/2021, destinado a CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA DE GATOS (MACHOS
E FÊMEAS) NO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE-BA. O prazo de credenciamento será até o dia 16 de Agosto de
2021 a partir da publicação do presente aviso. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sala
de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal, Trav. Rotary Clube, S/N (Antigo Colégio Luiz Viana Filho),
Centro, CEP: 45.630-000 Itajuípe - Bahia no horário das 08:00 às 13:30, ou através do Correio eletrônico:
licitaitajuipe@hotmail.com A entrega dos envelopes com os documentos poderá ocorrer a partir do dia 22
de junho de 2021. Outras informações pelo telefone (73) 3238-1712 ou e-mail: licitaitajuipe@hotmail.com.
Presidente da CPL. Rosemeire Nery de Jesus


