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RETROCESSO África registra aumento
nos casos de Covid -19, diz OMS
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

DMYTRO GORSHKOV
E EMMANUEL PEUCHOT
France Presse, Ucrânia

A Rússia bombardeou Kiev
ontem durante a primeira visita à Ucrânia do secretário-geraldaONU,AntonioGuterres, que lamentou o "fracasso" do Conselho de Segurança em evitar o conflito.
Em Washington, o presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, pediu ao Congresso US$ 33 bilhões em ajuda
adicional para a Ucrânia, dos
quais mais de US$ 20 bilhões
serão destinados à assistência militar.
"Não estamos atacando a
Rússia. Estamos ajudando a
Ucrânia a se defender contra
a agressão russa", justificou
Biden, argumentando que
os Estados Unidos não podem "ficar parados" diante
das "atrocidades e agressões" russas.
Os bombardeios de Kiev,
os primeiros desde meados
de abril, deixaram pelo menos três feridos, segundo o
prefeito da cidade, Vitali
Klitschko.
Esses bombardeios "dizem
muito sobre os esforços da
liderança russa para humilhar a ONU e tudo o que esta
organização representa", afirmou o presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky.
O presidente indicou que
"cincomísseis"caíramsobrea
cidade "imediatamente após
o encontro" que teve com Guterres. "Isso requer uma reação poderosa, da mesma intensidade", acrescentou.
Guterres e sua comitiva ficaram "chocados" com a proximidade do bombardeio
russo, embora todos estejam
"seguros", disse um porta-voz da ONU.
À tarde, Guterres visitou

GUERRA Em visita à Ucrânia, o secretário-geral da ONU lamentou que o
organismo multilateral não foi capaz de evitar o conflito entre as nações

Rússia bombardeia Kiev
durante visita de Guterres
Sergei Supinsky / AFP

Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, cumprimenta o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky
Bucha, uma cidade perto de
Kiev, onde dezenas de corpos foram encontrados após
a retirada das tropas russas,
e exortou as autoridades
russas a "cooperarem com o
TPI (Tribunal Penal Internacional)" para "estabelecer as

responsabilidades".
O chefe da ONU chamou a
guerra de "absurda no século
XXI" e admitiu que o Conselho de Segurança "falhou"
em acabar com a guerra.
Guterres indicou que a
ONU está fazendo "todo o

possível" para evacuar civis
do "apocalipse" de Mariupol,
a cidade no sul da Ucrânia
devastada pelo conflito.
"O povo de Mariupol vive
em estado de necessidade
desesperada. Eles precisam
de uma rota de fuga do apo-

calipse", pediu Guterres.
Após a retirada do norte e
dos arredores de Kiev, a ofensiva russa concentrou-se no
sul e no leste do país. "O inimigo intensifica a ofensiva.
Os ocupantes executam ataques praticamente em todas

as direções, com uma atividade particularmente intensa nas regiões de Kharkiv e
Donbass", afirmou o Estado-Maior ucraniano.
A Rússia acusou as forças
ucranianas de atacar na
quarta-feira à noite, com
mísseis balísticos e foguetes, bairros residenciais do
centro de Kherson (sul), a
primeira grande cidade tomada pelas forças russas.
A administração russa
desta cidade anunciou que
pretende introduzir o rublo
para substituir a moeda
ucraniana, a grivna, a partir
de 1º de maio.
O Reino Unido pediu na
quarta-feira ao aliados da
Ucrânia que demonstrem
"coragem" e aumentem a
ajuda militar, argumentando que a guerra na Ucrânia
é a "nossa guerra" e a vitória
de Kiev um "imperativo estratégico para todos nós".
O Kremlin, no entanto,
respondeu que os envios de
armas à Ucrânia "ameaçam
a segurança" europeia. Putin advertiu na quarta-feira
contra qualquer intervenção externa no conflito da
Ucrânia, prometendo uma
resposta "rápida e feroz".
Noplanoeconômico,ogruporussoGazpromsuspendeu
na quarta-feira o abastecimento de gás para Bulgária e
Polônia, alegando que os países não fizeram os pagamentos em rublos, como a Rússia
exige desde março, após as os
bloqueios das contas do país
em dolar e euro.
A guerra entre a Rússia e a
Ucrânia, dois grandes produtores agrícolas e de matérias-primas, acentuou os
riscos de desaceleração econômica e aumento da pressão inflacionária em todo o
mundo.

FIM DE RESTRIÇÕES

EX-PRESIDENTE

Canadá amplia doação de sangue

Corrêa: asilo confirma
que sou perseguido

FRANCE PRESSE
Ottawa, Canadá

O Canadá anunciou ontem o
levantamento das restrições
para que homens homossexuais e bissexuais possam
doar sangue, dando fim a
um impedimento que remonta à crise do HIV/aids
nos anos 1980 e 1990.
Em vez disso, os doadores
serão examinados para a detecção de comportamentos
sexuais de alto risco, independentemente de gênero
ou orientação sexual.
“Com essa nova abordagem, os Serviços Canadenses
de Sangue vão introduzir um
questionário de seleção de
doadores baseado no com-

portamento sexual que será
aplicado a todos os doadores
de sangue e plasma”, informou o Departamento de
Saúde em um comunicado.
A mudança de política,
que valerá a partir de setembro, é um “marco importante em direção a um sistema
de doação de sangue mais
inclusivo”, afirmou.
Essa é a mais nova de uma
série de mudanças no regime de doação de sangue que
ocorreram na última década
no país. As restrições às doações por parte de homens
gays foram reduzidas progressivamente de uma proibição completa a, em 2019,
um período de espera de três
meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 04/22. PA 48/22. Menor preço global por item. Dia 12/05/22 às
10h. Objeto: fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo (gasolina comum, óleo diesel
S500, óleo diesel S10, ARLA 32, lubrificante 15w 40 turbo e óleo lubrificante sintético para motor
flex SAE 15W-40, embalagem de 1 litro). Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.org.
br. Teodoro Sampaio/Ba, 27 de abril de 2022. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES
QUADRIÊNIO 2022/2026

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia – Fecomércio BA torna
público que, no dia 28 de abril de 2022, foram eleitos membros, titulares e suplentes, da Diretoria, do
Conselho Fiscal e Delegados Representantes da Fecomércio BA junto à CNC, conforme resultado publicado
na sede da Entidade. Os eleitos serão empossados no mês de junho de 2022. Salvador, 29 de abril de 2022.
Carlos de Souza Andrade – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004PESRP/2022 Licitação [nº 930566] Prefeitura Municipal de Camamu – BA, através da Comissão de Licitação,
torna público a alteração do edital e reabertura de prazo da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº
004PESRP/2022, para o dia 11 de maio de 2022, às 10:00h, cujo objeto é o Registro de preço para futuro
e eventual fornecimento de material de limpeza e descartáveis para atender as demandas das diversas
secretarias pertencentes a esta Administração, tendo em vista a alteração na planilha orçamentária. O novo
edital de licitação encontra-se disponível na Prefeitura Municipal, no portal www.licitacoes-e.com.br e no
DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações: licitacao.camamu@gmail.
com. Camamu-BA, 28 de abril de 2022. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

Isso significa que homens
que haviam tido relações sexuais com homens deviam
manter abstinência sexual e
só podiam doar sangue a
partir de 90 dias depois.
Com o passar dos anos, os
defensores das minorias
disseram que a política era
discriminatória e não se baseava em ciência.
Uma pesquisa citada pelo
Ministério de Saneamento
do Canadá mostra que o risco atual de contrair HIV por
meio de uma transfusão de
sangue, diante de todas as
amostras analisadas, é
“muito baixo”: estimado em
1 em 20,7 milhões.
Ainda assim, ressalta que
nos últimos anos não houve

nenhuma doação soropositiva.
A proibição total à doação
de sangue por homens homossexuais foi estabelecida
em 1992 após um escândalo
de sangue contaminado que
fez com que milhares de canadenses se infectassem
com o HIV após receber
transfusões.
A Cruz Vermelha canadense, que administrava as
doações de sangue na época,
não havia analisado nem
examinado adequadamente as doações.
França, Espanha, Itália, Israel e Reino Unido adotaram
recentemente medidas similarespararelaxarasrestrições
aos doadores de sangue.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 22/22. Dia 18/05/22 às 9h. Objeto: aquisição de equipamentos
odontológicos. Menor preço por lote. /////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 21/22. Dia 19/05/22
às 9h. Objeto: aquisição de materiais de construção. Menor preço por lote. Editais: www.licitacoes-e.com.br, www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Rosalvo Félix, 74, de 8 às
12h. Iraquara/Ba, 29 de abril de 2022. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022-SRP O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESINHA realizará licitação em 11/05/2022 às 11h:00min PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2022-SRP Objeto:
Seleção de propostas para Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual aquisição de materiais de Expediente, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município, conforme informações constantes
deste Edital e seus anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.
br. Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa
Teresinha-Ba, 27 de abril de 2022. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente

ALDO GAMBOA
France Presse, Bélgica

O ex-presidente do Equador
Rafael Correa afirmou ontem que a obtenção do status
de refugiado na Bélgica evidencia a sua inocência diante das acusações, e acrescentou que "não concedem asilo
a um corrupto", em uma entrevista à AFP em Bruxelas.
Correa, que recebeu o benefício em 15 de abril, destacou que o asilo foi concedido "em marco da Convenção de Genebra de 1951
[Sobre o Estatuto dos Refugiados], que estabelece
exaustivamente as razões.
Não concedem asilo a um
corrupto".
Por isso, acrescentou, "o
simbólico, o fundamental do
asilo, para mim, é que a Bélgica e a Europa estão dizendo
[ao Equador]: 'Correa é um
perseguido político, os corruptos sempre foram vocês.
O asilo belga aconteceu na
mesma semana em que o
presidente to Tribunal Nacional de Justiça do Equador
assinou um novo pedido de

extradição do ex-presidente, condenado em 2020 pelo
crime de suborno.
Para Correa, tanto essa
condenação, quanto o assédio legal a seus familiares,
pretendem impedi-lo de retornar à atividade política
no Equador.
"Não há Justiça no Equador. Tudo está corrompido,
tudo está em decadência, há
uma degradação total, e utilizam todos os projetos para
me destruir. Eu sou o grande
perigo para eles, um perigo
para o sistema", afirmou.
A obtenção do status de
refugiado na Bélgica torna
distante qualquer possibilidade das autoridades decidirem entregá-lo para o
Equador. “Sempre me senti
muito seguro na Bélgica, onde há um estado de direito",
apontou.
Com sua condição de refugiado, Correa afirmou que
tem total liberdade para viajar, menos para seu próprio
país. "Se retorno para meu
país, se ponho um pé ali, me
prendem e não saio vivo da
prisão. Não vamos nos enganar", acrescentou.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO A Presidente da 1ª CPPAD/COGER, a fim de instruir o Processo Administrativo
Disciplinar nº 012.6297.2018.0006775-40, intima o acusado, exDPC de matrícula nº 20.384.786, para
audiência, se desejar, no dia 17/05/2022, 09h, 09h30min e 10h, para acompanhar oitiva das testemunhas
de iniciais JCDS, M e R, respectivamente, presencial ou por videoconferência, a critério do intimado, no
último caso através da ferramenta Teams, mediante acesso ao link encaminhado por e-mail, conforme
Instrução Normativa nº 02/2021, da SAEB. Para tanto, solicita-se que forneça à comissão e-mail atualizado.
Ressalta-se que a presença do defensor é indispensável e que o endereço eletrônico da CPPAD é 1cppadcoger@ssp.ba.gov.br. Salvador, 11/04/2022. DPC Fabiana Cardoso Pinheiro, Presidente da 1ª CPPAD/COGER.

Torna público a CONVOCAÇÃO das licitantes HABILITADAS para CONTINUAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 02/22, para sessão de abertura e análise das propostas de preços,
que se realizará no dia 04/05/22, às 8h30. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail:
licitacoes@canarana.ba.gov.br. Canarana/Ba, 28 de abril de 2022. Naliel Gonçalves
Damascena. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022.
O Município de Ibirapitanga (BA), através da Comissão Permanente de Licitação torna público
aos interessados, a abertura do Credenciamento nº 02/2022, objeto: o credenciamento de
empresas para a execução de serviços de manutenção mecânica, funilaria, elétrica/eletrônica,
para atender a frota dos Fundos e das Secretarias Municipais. O início do recebimento da
documentação ocorrerá a partir do dia 27 de abril de 2022, as 09:00 horas, indo até o dia
31 de dezembro de 2022. Edital disponível em www.ibirapitanga.ba.gov.br/Site/DiarioOficial .
Regência Legal: Lei 8.666/93. A entrega de documentos será no Setor de Licitações na Sede
da Prefeitura. Ibirapitanga Em: 26/04/2022. José Wildes Azevedo Santos - Presidente

A PM de São Miguel das Matas torna público PE nº 011/2022, tipo Menor Preço por item, mediante condições estabelecidas no Edital. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 h, do
dia 02/05/22, abertura das propostas: às 08:01 h do dia 12/05/2022, data e a hora da disputa:
às 10:00 h do dia 12/05/22. Sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Registro de
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de
pneus para manutenção da frota do Município de São Miguel das Matas. O Edital poderá ser
adquirido no endereço eletrônico https:// www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://
www.saomigueldasmatas.ba.gov.br, Informações (75)3676-2141. São Miguel das Matas, BA,
29/04/22. Florizete Pereira Lopes dos Santos - Pregoeira.

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO
Concorrência Pública 01/22.Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia
civil para executar serviços na CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,
PADRÃO FNDE, na sede deste Município de Sítio do Quinto. A CPL julga vencedora a proposta
de preço da empresa SAEC CONSTRUÇÃO CIVIL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ N.
18.814.362/0001-81, no valor de R$ 4.926.229,45 considerando, ainda, que a licitante vencedora atendeu todos os ditames do Instrumento Convocatório e da legislação vigente, conforme
exposto na Ata de Julgamento. Aberto o prazo recursal conforme disposto no art. 109, I, “b”
da Lei n. 8.666/93. Maria Simone Vieira Cruz, Presidente da CPL.

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO VALE DO JIQUIRIÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL CHAMADA PÚBLICA – Nº 001/2022.
A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL da CHAMADA PÚBLICA - Nº 001/2022. Objeto: Chamada Pública - Credenciamento
para Contratação de Corretor de Imóveis para Elaborar Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de imóveis existente no Município de Lauro de Freitas, de acordo com as especificações
e as condições previstas no Edital e no Termo de Referência. À Empresa: ADM HALL LTDA e
o Sr. ANTÔNIO RAIMUNDO DE AGUIAR BORGES. Data da Adjudicação: 26/04/2022 e Data da
Homologação: 28/04/2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

Credenciamento nº 003/2022 A SEC. de Educação, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº
003/2022, cujo objeto é “Para prestação de serviços de locação de veículos para suprir as demandas
da secretaria de educação de Capim Grosso-Ba”, credenciado: ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA
R$ R$54.560,00 Grosso- Ba, 04/03/2022, Neumária Gomes da Silva, Secretaria de Educação.
Credenciamento nº 003/2022 A SEC. de Educação, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº
003/2022, cujo objeto é “Para prestação de serviços de locação de veículos para suprir as demandas
da secretaria de educação de Capim Grosso-Ba”, credenciado: ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA
R$ R$54.560,00 Grosso- Ba, 04/03/2022, Neumária Gomes da Silva, Secretaria de Educação.

CNPJ N: 13.846.753/0001-64

CNPJ N: 18.163.789/0001-67

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006-2022.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais permanentes compreendendo: Motocicletas, Tablets e Tanques de Resfriamento de Leite, necessários à execução do Convênio nº 735/2021, celebrado com o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Rural – SDR, pelo critério de menor preço por ITEM. Local sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Número da Licitação: 935086. A licitação ocorrerá no dia 11 de maio de 2022, às 09:30h. Edital disponível
no site: http://sai.io.org.br/ba/convale/site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3533-2739.
Maracás – BA, 28 de abril de 2022. Danilo José de Souza Vieira. Pregoeiro

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

CNPJ N: 13.452.958/0001-65

