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ACIDENTE Raquel, 11 anos, subiu no
carro alegórico e acabou imprensada

Rio anuncia
segunda dose
de reforço
para idosos

Menina
atropelada
tem perna
amputada

DA REDAÇÃO

A primeira noite de desfiles
da Série Ouro do carnaval
2022 no Sambódromo do
Rio foi marcada pelo acidente com um carro alegórico
da escola Em Cima da Hora,
na noite de quarta-feira, 20,
que feriu a estudante Raquel
Antunes Silva, de 11 anos. A
garota foi operada durante
oito horas e precisou amputar uma das pernas.
O acidente aconteceu por
volta das 23h, na hora da dispersão do carro alegórico da
Em Cima da Hora, a primeira

escola a desfilar, já fora do
Sambódromo. Raquel subiu
no carro alegórico, que manobrava na saída da Praça da
Apoteose, e acabou imprensada entre a estrutura e um
poste, quando o veículo se
movimentou.
Segundo uma amiga da
mãe da menina, Daiane da
Costa, de 25 anos, Raquel tinha sentado no carro, que
estava parado, para tirar
uma foto quando foi imprensada entre a alegoria e
um poste.
“Não viram que ela estava
sentada e empurraram o

COVID-19

VITOR ABDALA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

Carro alegórico da escola Em Cima da Hora provocou o acidente no Sambódromo

carro de frente pra trás, o
que imprensou a perna dela
no poste”, conta Daiane.
No momento do acidente,
A família estava em uma
lanchonete perto da Marquês de Sapucaí.
O Ministério Público (MP)
se pronunciou em nota e pediu que os carros alegóricos
sejam escoltados por segu-

MP em nota
pediu escolta
para carros
alegóricos no
momento da
dispersão

TURISMO

ranças no momento da dispersão, já fora do Sambódromo, quando é comum que o
público no entorno entre em
contato com as alegorias.
A Polícia Civil está investigando o acidente. A Liga
das Escola de Samba (Lierj)
emitiu nota dizendo que
acompanha o caso e presta
solidariedade à família.

A cidade do Rio de Janeiro
aplicará, até maio, a segunda dose de reforço da vacina
contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais
de idade. Para receber a nova dose, é preciso ter sido
imunizado com o primeiro
reforço há pelo menos seis
meses.
A informação foi divulgada pelo prefeito do Rio,
Eduardo Paes, em seu perfil
no Twitter. Até agora, a cidade só estava vacinando
pessoas com 80 anos, ou
mais, e adultos com imunossupressão, que já tenham tomado o primeiro reforço há
quatro meses. O novo calendário prevê vacinar pessoas
com 70 anos, ou mais, a partir da quarta-feira, 27, idosos
com 65 anos, ou mais, a partir de 4 de maio e aqueles
com 60 anos, ou mais, a partir de 11 de maio.

EVENTO

Feriado eleva taxa de ocupação Festival Música que Transforma
na rede hoteleira em todo Brasil integra projetos sociais musicais
KARINE MELO
Agência Brasil, Brasília

Muitas cidades que ficam no
interior do país apresentam
maior ocupação dos hotéis
durante o feriadão de Tiradentes, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
(ABIH) Nacional.
No Rio Grande do Sul, por
exemplo, a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, deve
ultrapassar os 90% dos
quartos ocupados no período. Por causa de eventos programados para o feriado, a
taxa de ocupação dos hotéis
da capital, Porto Alegre, deve
superar a dos anos anteriores à pandemia, ficando acima de 50%.
Ainda de acordo com a
ABIH Nacional, em Florianópolis, capital catarinense,

a expectativa é de 65% de
ocupação dos hotéis. Já a Serra Catarinense deve registrar ocupação de 88% e, a
Costa Verde Mar, de 86%.

Rio

No Rio de Janeiro, apesar das
atenções voltadas para os
desfiles das escolas de samba, a capital chega a 85% de
quartos reservados para o
período, enquanto outras cidades, tradicionais indutoras do turismo no estado,
atingem números próximos
a 90%.
Ainda na Região Sudeste,
em Minas Gerais, Belo Horizonte deve chegar a 60%,
enquanto alguns municípios do interior,incluindo as
cidades históricas, estão
com expectativa de atingir a
90% de ocupação.
São Paulo segue a mesma

tendência. Na capital, a média de ocupação hoteleira alcança 40%. As opções em
destinos turísticos localizados nas diferentes regiões
do litoral e do interior do
estado já estão com ocupação de 80%.
O levantamento feito pela
ABIH Nacional mostra ainda
que, na Região Nordeste,
Alagoas deve atingir quase
79% de ocupação no feriadão; o Rio Grande do Norte,
63%; e Sergipe, cerca de
60%.
Em Pernambuco, a expectativa é ultrapassar 70% de
ocupação. No Ceará, a previsão é de apenas 52,71% de
vagas ocupadas na rede hoteleira. Segundo a ABIH Nacional, a explicação para o
resultado aquém das expectativas é o alto custo das passagens aéreas.

ALANA GANDRA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

A Orquestra Petrobras Sinfônica e sua Academia Juvenil promovem, de 27 a 30
deste mês, o 2º Festival Música que Transforma, voltada a dar oportunidades a jovens estudantes de música.
As inscrições gratuitas já
estão abertas nas redes sociais e podem ser feitas também através do site do evento. Podem participar estudantes, profissionais da música, coordenadores e professores de projetos sociais
musicais.
“O objetivo primeiro desse festival é a integração entre projetos sociais musicais”, disse à Agência Brasil a
professora de música e coordenadora do Programa
Educativo da Orquestra Pe-

REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Pregoeira Oficial torna público aos interessados que realizará a reabertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO: Processo Administrativo: 036/2022, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL,
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de veículos leves com recursos do Ministério da
Saúde visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fica REDESIGNADA a
nova data de abertura da licitação para 05/05/2022, às 09:00hrs no Portal Bolsa de Licitações do
Brasil – BLL www.bll.org.br.

CNPJ nº 13.587.472/0001-34
NIRE nº 29 3 0000582-7

Convocamos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 29/04/22, às
10 horas na sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Zona Rural, Pojuca, Bahia, CEP
48120-000, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1. Examinar e votar o balanço patrimonial
e demais contas da Administração referentes ao exercício findo em 31/12/2021; 2. Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger a diretoria e fixar os
honorários respectivos. Pojuca, 18 de abril de 2022. A Diretoria.

CNPJ - 16.412.025/0001-32

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022

Jucuruçu- BA, 22 de Abril de 2022
Camila de Carvalho Barreto - Pregoeira Oficial

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
S E RV I Ç O N A C I O N A L D E A P R E N D I Z A G E M C O M E R C I A L

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA - BA
CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n° 002/2022,
Processo 067/2022, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção de habitação Padrão Popular, no projeto “Viver Melhor”, na cidade
de Jandaíra – BA. Às 10:00 horas do dia 11/05/2022 e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura
Municipal de Jandaíra - Bahia, local Praça Horácio de Farias, nº 300 – Centro. Maiores informações através do
tel. (75) 3445-2179 das 08:00 hrs às 13:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital seus anexos e Planilha
na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 13:00 hrs, ou através do e-mail: licitacao@jandaira.
ba.gov.br e o Portal de transparência do Município http://www.jandaira.ba.gov.br/licitacoes/ EDMUNDO DOS SANTOS – Presidente da CPL.
_____________________________
EDMUNDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL

O SENAC – DR/BA torna público o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA
nº 04/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de Serviços de Lavanderia Industrial, para atender a demanda das
Unidades do SENAC DR/BA em Salvador/BA e Região Metropolitana.
Abertura da Sessão: Dia 10/05/2022, às 14h30 (horário local). Local: Av.
Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio, 10º andar – Caminho
das Árvores, Salvador/BA - Sala de Reunião do SENAC. O Edital completo
está disponível para download no seguinte endereço eletrônico:
https://transparencia.senac.br/#/ba/licitacoes, ou para retirada diretamente
na Coordenação de Licitações e Contratos do SENAC. Os interessados
poderão obter informações pelo telefone (71) 3192-3809/3816, nos horários
de 9h às 12h30min e 14h30min às 17h, dias úteis.
Salvador, 22 de abril de 2022.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO
ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ 13.595.251/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

BAHIA PESCA S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Bahia Pesca S/A, para a Assembléia Geral Ordinária, a
ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 09h30min, presencial, em sua sede social, na Av. Milton
Santos, 967, Ondina, nesta Capital, ou por vídeo conferência, com confirmação prévia do acionista
através dos e-mails: julia.matos@bahiapesca.ba.gov.br ou maryluce.souza@bahiapesca.ba.gov.br
para disponibilização de link, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Exame, discussão e votação dos Relatórios da Diretoria, Pareceres do Conselho Fiscal, Conselho
de Administração e dos Auditores Independentes, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
2- Eleição de administradores e membros do Conselho Fiscal.
Salvador, 18 de abril de 2022.
JOSEPH LEONARDO AQUILLES CORDEIRO BANDEIRA
Presidente do Conselho de Administração

BAHIA PESCA

Em conformidade com o art. 7º do Estatuto e Regimento Interno da Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER fica convocado o Senhor
Acionista para reunião da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se por teleconferência, no dia 28/04/2022, às 10:00h, com a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação do Parecer relativo à Prestação de Contas e Demonstrações Financeiras da CONDER, referentes ao exercício de 2021;
2. Eleição dos membros e suplentes do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal da CONDER;
3. O que ocorrer.
José Gonçalves Trindade
Diretor-Presidente
CONDER

trobras Sinfônica, Monique
Andries. Outro objetivo é o
fortalecimento das redes de
inclusão social.
No ano passado, a primeira edição do festival ocorreu
no formato online e aberta
apenas para brasileiros.

Nesta segunda edição, haverá participação também de
estrangeiros, que trarão experiências de orquestras juvenis de seus países. A programação completa do festival pode ser acessada pela
internet.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022 A PMCG – BAHIA, TORNA PUBLICO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/22 DIA 05/05/22 ÀS 09:00H. OBJETO: FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS. EDITAL SITE: ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/#
DIARIO-OFICIAL. 20/04/22. MAILA IASMIN SILVA DOS SANTOS. PREGOEIRA.

Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 06/05/2022 às 10h:00min Nº 934417 PE019/2022-SRP
Objeto: seleção de propostas destinadas aquisição parcelada, futura e eventual de aquisição de materiais elétricos essenciais para realização da manutenção de iluminação pública, prédios e espaços públicos da Cidade de
Nazaré – BA, de acordo com as quantidades e especificações técnicas do Termo de Referência, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital
encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e
no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel.
075 3636-2711. Nazaré, 20/04/2022. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
CNPJ nº 15.214.919/0001-55 – NIRE nº 29 3 0002870-3

ANS nº 326861

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social situada
na Rua Sol Nascente, nº 43, Edifício Centro Médico Empresarial Vitraux, 14º andar - Bairro Federação
- CEP 40210-760 - Salvador - Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Proposta
da Diretoria e da acionista majoritária, SF 288 Participações Societárias S/A (CNPJ nº 40.181.127/000179), de aumento do capital social da Companhia, em atendimento à exigência da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para elevar o capital social
da Sociedade de R$52.936.917,00 (cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos
e dezessete reais) para R$72.936.917,00 (setenta e dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e dezessete reais), com a emissão de 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, pelo valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, a serem subscritas e integralizadas mediante capitalização de
crédito existente em nome da acionista controladora SF 288 Participações Societárias S/A. Aprovado o
aumento de capital proposto, os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da ata ou do aviso próprio, para o exercício de seu direito de preferência na subscrição das novas
ações, devendo fazê-lo por comunicação escrita à diretoria da sociedade, com indicação da forma de
integralização, a teor do disposto no art. 171 da Lei nº 6.404/76 e art. 5º § 2º do Estatuto Societário. b)
Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações aprovadas. c) O
que ocorrer. Observação: A Companhia adotará, durante a Assembleia, as normas de segurança editadas pelos poderes públicos para proteção dos acionistas e demais presentes, em razão da pandemia
(Covid-19). Salvador-Bahia, 19 de abril de 2022. Tereza Rita Leony Valente – Diretora Presidente.

CETREL S.A.

C.N.P.J. / MF Nº 14.414.973/0001-81
NIRE Nº 29300002721

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas da CETREL S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada digitalmente em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, para
apreciação da seguinte Ordem do Dia: (I) Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (a) o exame,
discussão e votação : (i) do Relatório da Administração e respectivas contas dos Administradores; e
(ii) das Demonstrações Financeiras da Companhia, contendo as Notas Explicativas, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social
findo em 31.12.2021; (b) a proposta da Administração para (i) o Orçamento de Capital relativo ao ano
de 2022; e (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2021, incluindo a distribuição
de dividendos; (c) a eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, em virtude do
término dos mandatos; (d) a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho
Fiscal referente ao exercício social a encerrar-se em 31.12.2022; e (e) a nomeação da Comissão de
Remuneração, prevista no art. 26 do Estatuto Social da Companhia; e (II) Em Assembleia Geral
Extraordinária: deliberar sobre (a) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme
alterações constantes na Proposta da Administração previamente disponibilizada aos Acionistas no
site da Companhia; (b) a rerratificação da proposta de retenção de parte do lucro apurado no exercício
social encerrado em 31.12.2020 no valor de R$ 16.879.212,04 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta
e nove mil, duzentos e doze reais e quatro centavos), mediante a ratificação do orçamento de capital
relativo ao exercício de 31.12.2021, restando consignado que tal orçamento de capital e retenção de
tais valores foram objeto de aprovação à época em reunião do Conselho de Administração realizada em
10 de maio de 2021, com parecer favorável do Conselho Fiscal em 30 de abril de 2021, retificando-se
assim a deliberação tomada na AGOE 15/06/2021, que aprovou a destinação sem a prévia e expressa
aprovação do orçamento de capital pelos acionistas; e (c) a rerratificação do valor da remuneração
anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, aprovada na AGOE 15/06/2021, ajustando-a para o montante de
R$ 4.675.720,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte reais). A Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) será realizada de forma exclusivamente digital, via
videoconferência por meio do sistema eletrônico “Microsoft Teams”. Os Acionistas poderão participar e
votar na AGOE por meio do sistema eletrônico, pessoalmente ou por procurador constituído, desde que
enviem solicitação para a Companhia, pelo e-mail agoe@cetrel.com.br, acompanhada dos documentos
hábeis à sua identificação e documentos que comprovem possuir poderes para a representação do
Acionista, conforme o caso. Para melhor organização dos trabalhos, os documentos deverão ser
encaminhados com a maior antecedência possível, sendo que será permitida a participação do Acionista
que apresente a solicitação e documentos até 30 (trinta) minutos antes da hora da AGOE, oportunidade
em que, após a conferência dos documentos, receberá o link para ingressar na videoconferência. O
voto poderá ser exercido, ainda, via Boletim de Voto à distância (“Boletim”), enviado à Companhia, por
meio do e-mail agoe@cetrel.com.br, até 5 (cinco) dias antes da data da AGOE, juntamente com os
documentos hábeis à identificação do Acionista e documentos que comprovem que o subscritor do
Boletim possui poderes para a representação do Acionista. O envio do Boletim não impede o Acionista
de se fazer presente à AGOE e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso
em que o Boletim enviado será desconsiderado. O modelo do Boletim, os documentos necessários à
representação dos Acionistas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, os Orçamentos de Capital relativos aos exercícios 2021 e 2022, bem
como instruções completas para a participação na AGOE estão disponíveis no site da Companhia
(http
ps://www.cetrel.com.br). Camaçari/BA, 20 de abril de 2022. João Bispo Lins Neto - Diretor Presidente.

