
BRASIL
SALVADOR QUARTA-FEIRA 20/4/2016 B5

brasil@grupoatarde.com.br

Editora-coordenadora
Jeane Borges
jborges@grupoatarde.com.br

INTERNET Acompanhe a atualização do
noticiário nacional em tempo real

www.atarde.com.br/brasil

SAÚDE Número de mortes mais que dobrou em duas semanas, passando de 71, até 26 de março, para 153, diz ministério

GripeA tem1.012 casos e 153mortes em2016
AGÊNCIA BRASIL
Brasília e Rio

Boletim divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde informa
que de janeiro até o dia 9 de
abril foramregistrados 1.012
casos de síndrome respira-
tória agudagraveprovocada
pela influenza A (H1N1), co-
nhecida como gripe A.
Onúmerodemortesmais

que dobrou em duas sema-
nas,passandode71,até26de
março, para 153.
Com 758 registros de in-

fecção pelo vírus, a Região
Sudeste concentra o maior
número de casos, sendo 715

em São Paulo. Outros esta-
dos que registraram casos
neste ano foram Santa Ca-
tarina (86), o Paraná (32) e
Goiás (29); oDistrito Federal
(26),MinasGerais (21) eoRio
de Janeiro (20); oRioGrande
do Sul (15), Pará (14) e Mato
Grosso do Sul (13); a Bahia
(12), Pernambuco (11), o Cea-
rá (5) eMatoGrosso (3); o Rio
GrandedoNorte (3), Espírito
Santo (2), a Paraíba (2), o
Amapá (1) e o Amazonas
(1).
Com relação ao número

de óbitos, São Paulo segue
no topo da lista, com 91 re-
gistros, seguido por Santa

Catarina (10) e Goiás (9). São
seguidos pelo Rio de Janeiro
(8), Rio Grande do Sul (6) e
Minas Gerais (4); o Distrito
Federal (3), Mato Grosso do
Sul (3), aBahia (3) e oPará (3);
oMatoGrosso (2), Paraná (2),
Rio Grande do Norte (2) e o
Ceará (2). Na lista aparecem
também Pernambuco (1), a
Paraíba (1), o Amapá (1) e o
Amazonas (1).
No Distrito Federal e em,

pelo menos, cinco estados –
o Espírito Santo, a Bahia,
Goiás, o Pará e Pernambuco
– a vacinação contra três ví-
rus da gripe, inclusive H1N1,
começou na segunda-feira

para algunsgrupos conside-
rados de risco para compli-
cações da doença. A campa-
nha de vacinação contra a
gripe começa no dia 30 em
todas as cidades do país.

Rio de Janeiro
A gripe H1N1 já matou 14
pessoasnoRiode Janeiroaté
o momento. A Secretaria de
Estado de Saúde informou
ontem que 42 casos notifi-
cados foram confirmados
por exames laboratoriais.
De acordo com o subse-

cretário estadual deVigilân-
cia em Saúde, Alexandre
Chieppe, os dados, por en-

quanto, descartam a possi-
bilidade de epidemia no es-
tado. “Parte significativa da
população já está imuniza-
da pelas campanhas ante-
riores, o número de casos,
quando comparados com
outros estados, como São
Paulo, é pequeno”, disse.
A data da vacinação de

criançasde6mesesa5anos,
grávidas e pacientes renais
crônicos, considerados gru-
po de risco, foi antecipada
para 25 de abril. A partir de
30 de abril, os demais gru-
pos prioritários estabeleci-
dos pelo Ministério da Saú-
de vão ser imunizados.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
SERÃO VACINADOS

A partir de 30 de abril,
grupos prioritários vão
ser imunizados: idosos,
outros pacientes
crônicos, indígenas,
mulheres com até 45 dias
de pós-parto e
profissionais de saúde.
A expectativa é vacinar
cerca de 80% dos
4 milhões de pessoas que
fazem parte dos grupos
mais vulneráveis

SAMARCO

Conselhonegapedido
paranãopagarR$ 112mi

ESTADÃO CONTEÚDO
Belo Horizonte

O Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental de Minas
Gerais (Copam) negou on-
tem pedido feito pela Sa-
marco para o não pagamen-
todamultadeR$112milhões
aplicada pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente
(Semad) à empresa pelo
rompimento da barragem
em Mariana no dia 5 de no-
vembro do ano passado.
Dezoito pessoas morre-

ramna tragédia. Uma ainda
está desaparecida.
A lama que vazou da re-

presa contaminou o Rio Do-
ce e a região costeira de Li-
nhares (ES), na foz do curso
d'água.
Entre as alegações para

não pagar amulta, a Samar-
codissequeas investigações
sobrearupturadabarragem
aindanãoforamconcluídas,
conforme informações da
superintendente de Atendi-

mentoeControleProcessual
da Semad, Daniele Diniz Fa-
ria. Não houve votos a favor
da extinção da penalidade.
O representante do Insti-

tuto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Na-
turaisRenováveis (Ibama) se
absteve, sob a argumenta-
çãodeoórgão já teraplicado
multa. O Ibama penalizou a

mineradora ao pagamento
deR$ 250milhõespelo rom-
pimento da barragem.

Recurso
A mineradora tem 20 dias
para recorrer da decisão à
câmara recursal do Copam.
Se confirmada a decisão, a
multa terá de ser paga.
A instância tem formação

equivalente ao colegiado
que votou nesta terça ma-
nutenção da penalidade:
50% da sociedade civil (fe-
derações, ONGs), 50% setor
público.
Os integrantes da recur-

sal, no entanto, são de en-
tidades diferentes. A Samar-
conão seposicionou sobre a
decisão do Copam

Entre as
alegações para
não pagar a
multa, a
Samarco diz
que
investigações
não foram
concluídas

‘PÍLULA DO CÂNCER’

Mandadode
segurança de
médicos é
arquivado

ESTADÃO CONTEÚDO
São Paulo, SP

O Supremo Tribunal Federal
(STF)determinouontemoar-
quivamento do mandado de
segurançainterpostopelaAs-
sociação Médica Brasileira
(AMB) contra a lei, sanciona-
da na semana passada pela
presidente Dilma Rousseff,
que autoriza o uso da fosfoe-
tanolamina sintética, a cha-
mada “pílula do câncer”.

Avaliação
O ministro Celso de Mello,
relator do processo, determi-
nouoarquivamentoporcon-
siderarqueomandadodese-
gurançanão é o instrumento
jurídico apropriado para fa-
zer esse tipo de avaliação. A
AMB aguarda ainda a avalia-
ção de uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI),
propostanasexta-feira,sobre
o mesmo tema.

Antonio Cruz/ Agência Brasil/ 8.11.2015

Muita lama e destruição após rompimento das barragens

RIO DE JANEIRO

Preso suspeito
dematar e
torturar
adolescente

ESTADÃO CONTEÚDO
Rio

A polícia prendeu, no final da
tarde de segunda-feira o ho-
mem suspeito de ter matado
Ana Beatriz Andrade, de 14
anos, no Morro dos Macacos,
nazonanortedoRiodeJaneiro.
A adolescente foi encontrada
morta, no último sábado, 16,
com sinais de tortura, em sua
casa. O acusado, Gutemberg
RodriguesMinas,de19anos,foi
preso por policiais daUnidade
dePolíciaPacificadora(UPP)do
Morro dos Macacos.

Estupro
Eleconfessouaautoriadocri-
me para agentes da Divisão
de Homicídios da capital e
tambémafirmouterestupra-
do Ana Beatriz. O laudo do
Instituto Médico Legal (IML)
ainda não teve resultado di-
vulgado. O acusado morava
na mesma região da vítima.

EBDA

EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍ-
COLA S/A – EBDA – EM LIQUIDAÇÃO – SECRETARIA
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E
AQUICULTURA.

ERRATA NO AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Considerando aviso de convocação publicado nos dias 16, 17 e 18 de abril. ONDE SE

LÊ: “para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede da EBDA,

localizada na Avenida Dorival Caymmi, 15.649, Itapuã, CEP: 41635-150, nesta Capital,

às 10h do dia 29 de março de 2016...”. LEIA-SE: do dia 26 de abril de 2016, às 10h.

Salvador, 18 de abril de 2016. Maria do Rosário Costa Muricy - Liquidante da EBDA.

EMPRESA EDITORA A TARDE S/A
CNPJ: 15.111.297/0001-30
NIRE: 29 3 0000224-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Editora A TARDE S/A, para reunirem-se
emAssembleiaGeral Ordinária a ser realizada a partir das 11:00horas, do dia 29deabril de 2016em
sua sede social, na Rua Prof. Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores, nesta Capital, a
fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: . ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1 -
ApreciaçãoeaprovaçãodoRelatório daDiretoria, BalançoPatrimonial eDemonstraçõesFinancei-
ras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 2 – O que ocorrer de interesse da
Sociedade

Salvador, 15 de abril de 2016
Diretoria

SERVIÇONACIONALDEAPRENDIZAGEMRURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SENAR-AR/BA N° 008/2016
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 02/05/2016, às 09h30min (horário local), fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor global, para
Contratação empresa especializada em serviço de Impressão Corporativa
(OUTSOURCING ). O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio
eletrônico do SENAR –, http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html ou
mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.

Salvador/BA, 19 de abril de 2016.
Ricardo Silva Freire - Pregoeiro – SENAR-AR/BA

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA PPÚÚBBLLIICCAA NNºº 0055//22001166

O SENAC – DR/BA torna público o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 05/2016.
OBJETO: contratação de empresa de engenharia do ramo da Construção Civil objetivando
a execução de serviços de Reforma e Ampliação no Sindicato do Comércio de
Alagoinhas, localizado na rua Manoel Vitorino n° 48 – Teresópolis, no qual será instalada
Unidade do SENAC. Abertura da Sessão: Dia 09.05.2016 às 10h (horário local). Local:
Av. Tancredo Neves, nº 1.109, Ed. Casa do Comércio, 10º andar – Caminho das Árvores,
Salvador/BA - Sala de Reunião do SENAC. Os interessados poderão adquirir o Edital na
Coordenação de Licitações e Contratos do SENAC ou através do e-mail:
comissao.licitacao@ba.senac.br, e obter informações pelo telefone (71) 3192-3809 ou FAX
(71) 3273-9722, nos horários de 9h às 12h30min e 14h30min às 17h, dias úteis.

Salvador, 20 de abril de 2016.

AV ISO DE L IC I TAÇÃO
SSEERRVVIIÇÇOO NNAACCIIOONNAALL DDEE AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM CCOOMMEERRCCIIAALL

Ministério da
Educação

Pregão Eletrônico nº 02/2016
Processo Nº. 23066.003502/2016-07 Objeto: contratação de empresas
especializada para prestação de serviço continuado de fornecimento
de refeições, para atender às necessidades das unidades integrantes
do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Abertura: 03/05/2016 às
09:00 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.:
(71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841/5837/5846.

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

PREFEITURAMUNICIPAL DE ELÍSIOMEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

REPUB. PP Nº 013; 015/2016 E PUB. 017/2016
A CPL torna público que serão realizados Pregões Presenciais, do tipo ?menor preço? Lei Federal
nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Abertura: 03/05/2016. Republicações: PP 015/2016 às
09:00 hs Obj: Prestação de serviço de exames e procedimentos especializados, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, inclusive, ficando responsável para realização
nos distritos nas unidades de Saúde 24 horas. PP 013/2016 às 10:00 hs Obj: Aquisição de materiais
permanentes eletrodomésticos, equipamentos e suprimentos de informática, ar condicionado
com instalação; bebedouros; purificador; moveis, para atender a demanda da Secretaria de
Saúde; Hospital UBS?s; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; Programa Saúde Bucal e
do NASF. Publicação PP 017/2016 às 13:30 Hs Obj: Aquisição de Veículo de Transporte de Equipe
(5 pessoas, 0 Km). Motorização: mínimo de 65 cv. tipo de combustível: bicombustível. Tipo de
direção: hidráulica. 04 portas. possui ar condicionado e trio elétrico (trava, vidro, alarme), para
atender a demanda da Secretaria de Saúde; Hospital UBS?s; Vigilância em Saúde; Assistência
Farmacêutica; Programa Saúde Bucal e do NASF. Os Editais completos poderão ser obtidos no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro.
Informação (75) 3649-2113. licitaelisiomedrado@hotmail.com - Elísio Medrado - Ba, 19 de abril de
2016. Maria de Fátima Delfino Silva - Pregoeira

PREFEITURAMUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO ELETRÔNICONº 010/2016/SRP
A Pregoeira realizará licitação em 02/05/2016 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da

Licitação: 626411. Objeto: Locação de veículos e máquinas pesadas, com condutor, para atender

necessidades do Município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações:

licitacaoamargosa@hotmail.com, www.amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Divulgação dos

outros atos - Diário Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - 20/04/2016 -Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICONº 011/2016/SRP

A pregoeira realizará licitação em 03/05/2016 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da

Licitação: 626565. Para a aquisição de material de informática para atender as necessidades dos

diversos órgãos e secretarias municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e

Cópia do Edital e-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com, www.amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75)

3634-3977. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br. CARLA

SOUZA OLIVEIRA - 20/04/2016 - Pregoeira.

PREFEITURAMUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97

AVISODE ANULAÇÃODA CP 002/2015
O Prefeito do Município de Simões Filho-BA, torna público a ANULAÇÃO do Processo

Licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 002/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DRAGAGEM E LIMPEZA EM

DIVERSOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA, a partir da publicação da data de

abertura da sessão, com fulcro no art. 49 da Lei n° 8.666/93 e no Parecer da PGM nº 228/2016,

apenso ao processo. Em 18/04/2016. José Eduardo Mendonça de Alencar

PREFEITURAMUNICIPAL DE UAUÁ
PP 19/16. Dia 03/05/16 às 9h. Menor preço. Objeto: fornecimento de pneus, câmaras, protetor e
válvulas de pneus para veículos leves, pesados e máquinas. Edital de 8 as 12h, R$ 50,00, na CPL, Pç.
Belarmino José Rodrigues, s/n. Uauá/Ba. 20/04/16. Pedro Morais Ribeiro. Pregoeiro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADODA BAHIA
Comarca de Salvador
6ª Vara da Família Suces. Orfãos Interd. E Ausente
Rua do Tingui, S/n, Campo da Pólvora, Sala 203 do forúm das famílias, Nazaré – CEP
40040-
380, Fone: 3320-6633, Salvador-BA
E-mail: salvador6vfamilia@tjba.jus.br

EDITAL DE ALTERAÇÃODE REGIME DE BENS

Processo n°: 0344257-68.2013.8.05.0001
Classe Assunto: Alteração de Regime de Bens – REGISTROS PÚBLICOS
Autores: Léia Raquel de Oliveira Matos de Almeida Denizasan e Halit Alp Denizasan
Prazo: 30(trinta) dias

Objetivo: Dar publicidade ao requerimento dos autores Léia Raquel de Oliveira Matos de Almeida
Denizasan e Halit Alp Denizasan de modificar o regime de comunhão parcial de bens para o regime
de separação total de bens.
Por intermédio do presente, as pessoas acima identificadas fazer saber que , neste juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado; fazem saber, também, que atendem, com este ato, ao
objetivo supra mencionado no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicado 01 (uma) vez, na forma da lei. Salvador-BA, 29 de
março de 2016.

Carlos Alberto carneiro Brandão Filho
Juiz de Direito Substituto

(Documento assinado eletronicamente -Lei 11.419/2006, vide lateral à direita)


