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SAÚDE Mudança de regras teve parecer aprovado em comissão e pode ir a plenário esta semana

Projeto que prevê reajuste em
planos para idosos anima ministro

MÁRCIO DOLZAN
Estadão Conteúdo

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse “estar animado” com o projeto que
muda as regras dos planos
de saúde, que teve parecer
aprovado em comissão da
Câmara e poderá ir à votação
em plenário esta semana. O
parecer teve relatoria do deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), e dentre as mudanças uma das mais polêmicas é a que permite o aumento no valor dos planos
para quem tem mais de 60
anos, o que é proibido desde
a implantação do Estatuto
do Idoso, em 2004.
“Nós não temos nenhum
problema com o aumento,
com a proibição do aumento
para os idosos. Nós temos
que resolver é que, antes de
ele fazer 60 anos, o aumento
é de 100%. Então, a proteção
que está ofertada no Estatuto do Idoso, na prática, não
tem produzido resultado”,
sustentou Barros ao Estado.
“Como o plano não pode aumentar depois dos 60, ele
aumenta aos 59 com taxas

José Cruz / Agência Brasil / 6.9.2017

altíssimas. Isso o expulsa da
cobertura do plano”, diz.
Segundo o ministro, idosos com mais de 60 anos que
já tenham plano de saúde
não seriam afetados pela
mudança. “Essas pessoas
têm direito adquirido. A lei
não retroage, a não ser para
beneficiar”, afirmou. Barros
declarou que “a regra atual
não é boa”, e não apenas no
que se refere a valores.

Sem solução

“De nossa parte, evidentemente, gostaríamos muito
que houvesse uma solução
para esse assunto, para as
multas que estão judicializadas – bilhões (de reais) em

Reajuste para
quem tem mais
de 60 anos
ficou proibido
com Estatuto do
Idoso, em 2004

Ricardo Barros declarou que “a regra atual não é boa”

multas que a ANS não recebe. O ressarcimento de
quem tem plano e usa o SUS
também está judicializado,
são muitos bilhões também
que nós não conseguimos
receber, e a questão do idoso.
Tem mais um tema que não
está funcionando bem,queé
a questão da taxa de regulação que a agência cobra
das operadoras e elas não
estão
pagando”,
disse.
“Quando a regra não é boa,
as pessoas vão reclamar na
Justiça. Essas coisas que estão judicializadas merecem
uma solução harmônica”,
assinalou o ministro.
Na avaliação dele, o assunto
deverá estar decidido em
meados do próximo ano “se
tudo ocorrer num ritmo
bom”. Questionado se isso
nãopodeserafetadopelaproximidade das eleições, Barros
declarou é algo que não se
resolve facilmente.
“O poder político tem o
seu tempo. Lá na Câmara,
todos os interessados pressionam de alguma forma os
seus parlamentares para defender este ou aquele ponto
de vista”, destacou.

DISTRITO FEDERAL

Secretaria
confirma morte
com suspeita de
febre amarela
ANDREIA VERDÉLIO
Agência Brasil, Brasília

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a
morte cerebral de um homem suspeito de ter contraído febre amarela. O paciente
de 43 anos estava internado
em estado gravíssimo e faleceu na manhã de ontem. O
protocolo da morte encefálica foi decretado às 11h24.
Segundo a secretaria, os
exames clínicos e laboratoriais ainda não foram conclusivos para febre amarela,
mas a suspeita continua sendo investigada. Ele era morador do bairro Sudoeste e,
nos últimos dias, circulou
em condomínios e na área
rural do Jardim Botânico.
Mesmo sem a confirmação do novo caso, a secretaria
informou que já está tomando as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde.
Entre as ações da secretaria
de Saúde, estão o combate
aos mosquitos e a vacinação
dos residentes nas áreas em
que o paciente circulou,
além do monitoramento das
epizootias, que são as doenças em animais.
José Lucena / Futura Press / Estadão Conteúdo

CONTRA RACISMO

Gagliasso registra boletim de ocorrência
ESTADÃO CONTEÚDO
São Paulo

Ontem, o ator Bruno Gagliasso foi à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) para prestar
queixa contra a socialite Day
McCarthy, mulher que fez
ofensas racistas a Titi, sua
filha com Giovanna Ewbank.
Ele disse que a agressora irá
responder pelo crime de injúria racial mesmo morando no Canadá, segundo lhe
informou a polícia.
“Eu espero que aconteça
justiça, é por isso que estou
aqui, como pai e cidadão. É
crime, e ela precisa pagar pelo que ela fez. É uma criminosa. O mais importante
nisso que está acontecendo é
que ela disse que não mora

no país (e por isso não vai
responder a processo), mas a
delegada disse que é crime
em qualquer lugar do mundo. Quem se sentiu ofendido
com o que ela fez, qualquer
pessoa, pode vir aqui e prestar queixa também”, disse o
ator a jornalistas.
No último sábado, 25, co-

Brasileira
que mora no
Canadá fez
ofensas racistas
contra Titi,
de 4 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2017 – COMPEL - AVISO DE PRORROGAÇÃO - O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
torna público, para conhecimento dos interessados, que devido a alterações no Edital, a sessão de abertura
referente ao Pregão n.º 103/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Operação de Logística Integrada, para Prestação de Serviços de Recebimento, Armazenagem,
Movimentação, Gestão de Estoques, Processamento de Pedidos, Separação, Conferência, Embalagem, Expedição, Distribuição e Entrega dos Produtos e Bens de Posse ou Propriedade das Secretarias de Saúde
(SESAU), Educação (SEDUC) e de Administração (SECAD) da Prefeitura Municipal de Camaçari, com data
de ABERTURA marcada para o dia 28/11/2017, fica PRORROGADA para o dia: 08/12/2017 às 09h00min.
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. Priscila Lins dos
Santos – Pregoeira da Compel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017/SRP
A pregoeira realizará licitação em 12/11/2017 ás 11H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. N° da Licitação: 699061. Aquisição de alimentação especial para atender as necessidades
dos pacientes do Hospital Municipal de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços.
Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital
www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna pública a seguinte licitação: Contratação de empresa de engenharia para execução de pequenos reparos e manutenção das
Unidades Escolares, do município de Amargosa-Ba, através do menor preço, empreitada por
preço global, conforme condições descritas no Edital. DATA: 13/12/2017. HORA: 09H00MIN.
Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo telfax: (075) 3634-3977. Cópia do edital:
www.amargosa.ba.io.gov.br. Amargosa, 28/11/2017. Carla Souza Oliveira. Presidente da CPL.

meçou a circular nas redes
sociais um vídeo da socialite
Day McCarthy, brasileira
que mora no Canadá, fazendo ofensas racistas contra
Titi. “A menina é preta, tem
um cabelo horrível de pico
de palha e tem um nariz de
preto, horrível, e o povo fala
que a menina é linda”, falou

“A delegada
disse que é
crime em
qualquer lugar
do mundo”
BRUNO GAGLIASSO, ator

Day no vídeo.
Após as ofensas, Giovanna Ewbank se pronunciou
em seu Instagram, dizendo:
“Domingo com amor e a pureza de uma criança. A todos
que têm nos mandado mensagens sobre o acontecido,
racismo é crime, e já estamos tomando as devidas
providências perante a lei.
Obrigada”, escreveu a atriz.

Reincidente

Essa não é a primeira vez que
Day McCarthy faz ofensas a
personalidades.
Em agosto, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro
e Roberto Justus, foi alvo de
uma comparação maldosa
com o personagem Chucky,
do filme Brinquedo Assassino (1988).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVISOS DE LICITAÇÕES. O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA informa que realizará as seguintes licitações: Pregão Presencial nº 084/2017SRP - OBJETO: contratação de empresa especializada
para a realização de Show Pirotécnico a ser promovido pela Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, abrangendo
queima de fogos com dez minutos de duração no dia 31 de dezembro de 2017, através do Sistema de Registro de
Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. Data: 13/12/2017 – Horário: 14h00min. Pregão Presencial nº 085/2017SRP - Objeto: Contratação de empresa especializada em montagem e
desmontagem de iluminação natalina nos Logradouros e prédios púbicos do Município de Salinas da Margarida,
mediante Sistema de registro de Preços, conforme informações constantes deste Edital e seus anexos. Data:
11/12/2017 – Horário: 09h00min. Os Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (www.salinasdamargarida.ba.io.org.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail copel.salinasdamargarida@gmail.com ou
pelo Tel. 075 3659-1061. Salinas da Margarida, 27 de novembro de 2017. Leonardo Vasconcelos Albuquerque
- Pregoeiro.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 07/12/2017, às 09h (horário local), fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, para registro de
preços, para aquisição eventual de fardamento para o quadro de colaboradores do
SENAR-AR/BA. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do
SENAR – http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/ ou mediante solicitação via e-mail
comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 28 de Novembro de 2017.
Ricardo Silva Freire - Pregoeiro - SENAR-AR/BA’

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CNPJ N: 13.825.476/0001-03

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 EXCLUSIVO PARA ME E EPP

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 30803571.2017.PP.0033.FIEB
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob regime de empreitada por preço global,
dos serviços de engenharia necessários à Construção da Unidade Integrada do Norte, situada à Rodovia
Juazeiro - Sobradinho, Km 0, Distrito Industrial do São Francisco, Juazeiro/BA.
Abertura: 14/12/2017 às 09h (Horário Local)
Retirada do novo Edital e seus anexos no Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 28/11/2017
Comissão de Licitação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, com sede a Avenida Ursicino
Pinto de Queiroz, nº 167, Centro - Santo Antonio de Jesus - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
13.825.476/0001-03, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada através
do Decreto nº 376 de 08 de novembro de 2017, torna público aos interessados REDESIGNAÇÃO de Sessão para às 08:30h, do dia 08 de dezembro de 2017, na sede da Secretaria
da Administração e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av.
Vereador João Silva, 06, Térreo, Bairro Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, da licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA ME E EPP, tipo MENOR PREÇO POR
LOTE. Objeto: Contratação de micro empresa ou empresa de pequeno porte especializada para
prestação de serviços de instalação completa de ar condicionados Split, instalação de câmaras
para conservação de imunobiológicos (vacinas), nas unidades de saúde sob gestão direta da
Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Jesus-BA, conforme especificações constantes do edital e anexos. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos - Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 27 de novembro de 2017. Isa Cristina Behrens Pinto. Pregoeira.

Ator deixa delegacia de crimes de informática, no Rio

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2017
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 06/12/2017, às 15h (horário Brasília), fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço anual para Contratação de
empresa especializada para executar serviços de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e
preventiva no Portal Sistema FAEB/SENAR, na Intranet e nos hotsites existentes e que venham a
serem criados no total de 240 (duzentas e quarenta) horas por ano. O edital de licitação com seus
anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br ou mediante solicitação via e-mail
comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/BA, 28 de Novembro de 2017 - Ricardo Silva Freire – Pregoeiro – SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA SANTANA
FICA SUSPENSA A LICITAÇÃO 276-2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 061-2017. Objeto: Contratação de
empesa de engenharia para execução dos serviços de manutenção e alterações do sistema de iluminação
pública do município de Feira de Santana, abrangendo distritos, povoados e comunidades, incluso o
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos,
Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75
3602-8345/8376. Feira de Santana, 27/11/2017. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.
LICITAÇÃO 294-2017 – PREGÃO PRESENCIAL 182-2017 - Objeto: Aquisição de combustível tipo gasolina
comum, óleo diesel S10 e aditivo Arla 32, para atender ao Abastecimento da frota de veículos da Prefeitura
de Feira de Santana. Tipo: Menor preço. Data: 11/12/2017 às 08h30 (Horário Local). Informações no
Departamento de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de
Santana, 27/11/2017. Fabrício dos Santos Amorim – Pregoeiro.

