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ANÁLISE POLÍTICA,

FATOS E CAUSOS

Nas encostas, a briga

de Rui e Neto faz bem

Num território acidentado
como o de Salvador, em que
a terra corre e mata gente
desde que Thomé de Souza
aqui chegou, o cenário de
2018 ainda é cheio de perigos,
com uma vantagem sobre ou-
tros tempos: a briga entre o
governador Rui Costa e o pre-
feito ACM Neto para ver quem
faz mais contenção de encos-
tas é daquelas do bem.

Quem fez mais? Sabe-se lá
e pouco importa. O fato é
que ao longo da história a
ocupação desordenada já
matou muita gente. E só com

Fernando José (1989-2005),
na área do Bom Juá, um an-
tigo tradicional palco de tra-
gédias, e Antônio Imbassahy
(1997-2005) vislumbraram-se
políticas direcionadas para o
enfrentamento da questão.

Óbvio que com 600 áreas
de risco mapeadas ainda há
muito por fazer. Mas Rui e
Neto, cada um querendo
mostrar mais serviço que o
outro, promovem ações que
resultam em mais seguran-
ça coletiva. Até nos animam
a sugerir que outros adver-
sários sigam o exemplo.

Alessandra Lori / Ag. A TARDE

O índio Curapati, na Assembleia, à espera de 1.500 companheiros para o fórum

A delegada e os

laços baianos

A delegada da PF Luciana
Matutino, que comandou a
Operação Cartão Verme-
lho, que acusou Jaques
Wagner de supostas irregu-
laridades no contrato da
Fonte, tem alguns laços
com outros baianos.

Ela trabalhou em São
Paulo, quando fez a prisão do
banqueiro Daniel Dantas. E
também é casada com I g or
Caires, que durante mais de
cinco anos foi secretário ad-
ministrativo do Tribunal de
Justiça da Bahia.

Caso Marcus

gera protesto

O assassinato do professor
Marcus Vinicius, ocorrido
em Pirajuia, povoado de Ja-
guaripe, em 4 de fevereiro de
2016, vai estar em pauta du-
rante o Fórum Social Mun-
dial. Amanhã (12h) haverá
uma manifestação em frente
à Tenda Marcus Vinicius co-
brando a apuração do caso.

Ontem, representantes
do Conselho Federal de Psi-
cologia se reuniram com o
secretário Maurício Barbo-
sa (Segurança) fazendo a
mesma cobrança.

Bombeiros ou

b r ig a d ist a s ?

Um grupo de bombeiros ci-
vis fez ontem em frente à
Assembleia uma manifes-
tação contra a Instrução
Técnica 5 (IT-5), que os re-
baixa à condição de briga-
distas. Carlos Henrique, do
sindicato da categoria, diz
que não tem nada a ver:

– Um brigadista tem um
curso de 30 horas, já um
bombeiro civil de 210 ho-
ras. Achamos isso um acin-
te contra nossa categoria.

Os bombeiros civis estão
na maioria dos municípios.

Otto secretário? Talvez,

quem sabe, mais para sim

Nos bastidores políticos cogita-se a possibilidade
de o senador Otto Alencar, presidente do PSD
baiano, deixar o Senado e assumir uma das
secretarias do governo Rui Costa.

Em suma, quando Rui Costa estiver
impedido de inaugurar obras, vai ele.

Otto não descarta. Disse que no momento
está mais preocupado em aprovar o projeto
que amplia em dois terços a pena de autores
de crimes com armas pesadas (de 2 a 5 anos
para de 7 a 14), mas ressalva:

– Não há nada definitivo, mas sou um
soldado. Se for o caso, iremos à luta.

Quem mais torce por isso é Abel Rebouças,
ex-reitor da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (Uesb). É o suplente dele.

R E G I ST RO S

Recibo do voto 1

Em discussão ontem na CCJ
do Senado, o senador goia-
no Ronaldo Caiado (DEM)
foi enfático na defesa do
recibo impresso do voto
eleitoral. Diz ele que seria
uma boa contribuição para
tentar resgatar a falta de
credibilidade dos políticos.

Recibo do voto 2

Pelo que se discute, o eleitor
crava o número de sua pre-
ferência na urna eletrônica
que emite um recibo ime-
diatamente depositado em
outra urna, como se faz em
qualquer transação bancá-
ria com cartões. E por que
não? Do jeito que é hoje, fica
como se as urnas fossem
absolutamente infalíveis.

As eleitas do CEE

A professora Anatércia Ra-
mos Lopes Contreiras foi
reeleita ontem presidente do
Conselho Estadual de Educa-
ção da Bahia (CEE-BA) para o
biênio 2018-2020. Ela tem co-
mo vice a professora Mere
Suely da Silva Oliveira.

Trabalho escravo

O Sindicato Nacional dos
Auditores-Fiscais do Traba-
lho (Sinait) vai participar
da 13ª edição do Fórum So-
cial Mundial colocando em
pauta um tema bem pal-
p it a nte : o trabalho escravo
contemp orâneo.

E LETROBRÁS Deputados da oposição se revezaram em protesto contra o início

dos trabalhos, alegando que o colegiado passou por cima do regimento

Tumulto marca a instalação

da comissão de privatização

JULIANA DIAS E

IGOR ANDRADE

A TARDE BSB

Com mais de uma hora de
atraso e sob tumulto foi ins-
talada, ontem, a Comissão
Especial sobre Privatização
da Eletrobrás na Câmara dos
Deputados. A comissão ana-
lisa o Projeto de Lei 9463/18,
relatado pelo deputado José
Carlos Aleluia (DEM-BA),
que prevê votar o PL no iní-
cio de abril. A reunião foi
marcada por pronuncia-
mentos da oposição que não
queria que a instalação ocor-
resse e, em muitos momen-
tos, ocorreu bate-boca entre
deputados que se revezaram
nos microfones por quase
duas horas, até a eleição de
Hugo Motta (MDB-PB) como
presidente do colegiado.

"Não permitirei falta de res-
peito e quero dizer que a con-
dução dos trabalhos será com
prudência, sensibilidade, res-
peitando posicionamentos
políticos dos partidos. Darei
voz a todos, mas saberei con-
duzir com firmeza quando
necessário", registrou Motta
assim que assumiu. O depu-
tado mostrou uma tomada

aos presentes e disse que nela
se encerrariam os debates:
"Para que a energia chegue
aqui com eficiência e com-
petitividade", pediu.

Assim que Motta desig-
nou Aleluia para a relatoria,
a confusão se acentuou.
"Quanto mais o senhor grita,
mais eu me acalmo" afir-
mou o presidente ao petista
Henrique Fontana (RS) que
respondeu aos gritos: "Se eu

tiver que subir o tom para
vossa excelência respeitar o
regimento, eu vou subir".

A instalação estava previs-
ta para a semana passada,
mas foi adiada. Ontem, os
deputados reclamaram que
a reunião anterior não foi de-
vidamente registrada. Hen-
rique Fontana pediu que o
documento seja refeito e re-
clamou: "Dez linhas de uma
discussão que demorou duas
horas". O baiano Davidson
Magalhães (PCdoB) chegou a
apresentar um requerimen-
to de "não instalação" da Co-
missão, que foi negado. A
oposição adiantou que vai
recorrer à Justiça contra a
instalação da Comissão.

A comissão

será presidida

por Hugo Motta

(MDB-PB). José

Carlos Aleluia

(DEM-BA) vai

para a relatoria

Marcelo Camargo / Agência Brasil / 7.7.2016

O relator José Carlos Aleluia prevê votar o PL em abril

JANELA PARTIDÁRIA

Parlamentares podem

trocar de legenda até abril

ROY ROGERES

A TARDE SP

Os deputados federais e es-
taduais que desejam trocar de
partido para concorrer a ou-
tros cargos na próxima elei-
ção, sem correr o risco de per-
der o mandato por infideli-
dade, já podem realizar a “ja -
nela partidária”, até o dia 7 de
abril. Os registros no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) só po-
dem ser oficializados durante
a janela. Com as mudanças
trazidas pela reforma política,
o candidato à Câmara dos De-
putados poderá gastar, no
máximo, R$ 2,5 milhões.

Conforme a legislação elei-
toral, só é possível mudar de
partido, sem risco de perder o
mandato, quando houver
agrupamento ou fusão do
partido; concepção de novo
partido; irregularidade no

programa partidário ou grave
discriminação pessoal. Entre-
tanto, em 2015, o Congresso
acionou a possibilidade de
desfiliação, sem justificativa,
durante a janela em ano elei-
toral. Caso o parlamentar se
desligue do partido fora do
período da janela, sem justa
causa, a legenda pode recorrer
à Justiça Eleitoral e pedir a
perda do mandato por infi-
delidade partidária, uma vez
que o entendimento é que o
mandato pertence ao partido,
e não ao eleito.

O analista político do De-
partamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar
(Diap), Antônio Augusto de
Queiroz, diz que os parlamen-
tares consideram três fatores
quando escolhem um novo
partido: o valor que a legenda
dispõe do fundo eleitoral, o
tempo de rádio e TV, e o do-
mínio do diretório estadual.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ N: 13.694.138/0001-80

A Prefeitura Municipal, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada 
uma licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 11/2018-PA 22/2018, tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material didático e de expediente para 
manutenção das Secretarias Municipais e órgãos da Prefeitura Municipal de Condeúba, a se realizar no dia 
26.03.2018 às 09:30 hs, na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-
se na sede desta Prefeitura ou através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais 
atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 13.03.2018. 
Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2018

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

A Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará a Chamada Pública n.º 003/2018, destinada ao 
CREDENCIAMENTO de laboratórios para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para 
atender os pacientes da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa/BA, na forma estabelecida 
no Edital e seus anexos. Os interessados deverão apresentar a documentação para credenciamento a partir de 
14/03/2018 Horário: 09h00min ás 17h00min horas, de segunda à sexta, na sede da Prefeitura Municipal de 
Amargosa, na Sala das Licitações, localizada á Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência 
Social, Amargosa, Bahia. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 
3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br.Carla Souza Oliveira. Presidente da CPL.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. Abertura. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Gêneros Alimentícios Para Atender As Necessidades Das Diversas Unidades 
Administrativas Do Município De Inhambupe - Bahia, Para Futuras Contratações, De Acordo Com A Conveniência E Necessidade Da Administração Pública Municipal. 

tel. (0xx75) 3431-2470 email: licitacoespmi2013@gmail.com. Inhambupe – Ba, 13/03/2018. Cleidiane Santos Barreto de Souza - Pregoeira Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. Abertura. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Materiais Para Manutenção Dos Poços Artesianos Do Municipio De Inham-
bupe, Para Futuras Contratações De Acordo Com A Conveniência E Necessidade Da Administração Pública Municipal. Recebimento de envelopes e abertura no dia 

-
mi2013@gmail.com. Inhambupe – Ba, 13/03/2018. Cleidiane Santos Barreto de Souza - Pregoeira Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018. Abertura. Objeto: Registro De Preços Para A Aquisição De Materiais Elétricos E Equipamentos De Eletricista, Destinados Às Diversas 
Unidades Administrativas, Para Futuras Contratações De Acordo Com A Conveniência E Necessidades Da Administração Pública Municipal. Recebimento de envelopes e 

licitacoespmi2013@gmail.com. Inhambupe – Ba, 13/03/2018. Cleidiane Santos Barreto de Souza - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº007/2018-FMS. Do tipo menor preço por item, dia 26/03/2018, 08:30h, objeto:contratação de 
empresa(s) especializada(s) para aquisição de material de consumo (materiais  descartáveis), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Edital junto a COPEL.HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br. Tx. de Freitas, 
13/03/2018.  Alan Rodrigues Pereira – Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº012-2018-PMTF. Do tipo menor preço por item, no dia 27/03/2018, 08:30h, objeto: futura 
contratação de empresa (s) especializada (s) para aquisição de material de consumo (material de expediente) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias. Edital junto a COPEL. HTTP://www.teixeiradefrei-
tas.ba.gov.br. Tx. de Freitas, 13/03/2018.  Alan R. Pereira – Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 013-2018-PMTF. Do tipo menor preço por item, no dia 28/03/2018, 08:30h, objeto:contratação 
de empresa (s) especializada (s) para aquisição de material de consumo (material de informática) para atender as necessida-
des de diversas Secretarias desta Prefeitura. Edital junto a COPEL, HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br,. Tx. de Freitas/BA, 
13/03/2018.  Alan Rodrigues Pereira – Pregoeiro.


