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PESQUISA Segundo o IBGE, o tempo médio para o aumento de nascidos no país é de 20 segundos

POPULAÇÃO BRASILEIRA AUMENTA
PARA 211,7 MI DE PESSOAS, DIZ IBGE
Uendel Galter / Ag. A TARDE / 12.02.20

MARJORIE MOURA E
AGÊNCIAS

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem a pesquisa Projeção da População
do Brasil e das unidades da
federação, na portaria Nº
PR-254, de 25 de agosto de
2020 do Diário Oficial da
União, revelando que a população estimada do Brasil é
211.755.692 pessoas e o tempo médio para o aumento de
nascidos no país é de 20 segundos. Em 2019, a população estimada era de
210.147.125 pessoas. De acordo com a projeção, o Brasil
ganhou mais 1,6 milhão de
habitantes em um ano.
Segundo o levantamento,
os estados mais populosos
são: São Paulo (46.289.333),
Minas Gerais (21.292.666),
Rio de Janeiro (17.366.189) e
Bahia (14.930.634).
O Distrito Federal tem população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado
com a menor estimativa populacional (631.181).

Bahia

A Bahia continua como
quarto estado com maior
população do país, mas tem
a segunda menor taxa de
crescimento (0,39% entre
2019 e 2020).
No estado, seis em cada 10
cidades que mais crescem
são de médio porte (60,0%),
e 9 das 10 que mais perdem
população (86,3%) são pequenas. O fenômeno reforça
concentração populacional
em poucos municípios: 4
em cada 10 baianos (38,3%
da população) vivem nas 14

Bahia segue como quarto estado com maior população do país, mas tem a segunda menor taxa de crescimento
cidades de grande porte no
estado (que têm mais de 150
mil habitantes).
Em 2020, Barreiras superou Jequié e passa a ser o
décimo maior município da
Bahia, com população estimada em 156.975 pessoas.
Salvador continua como
quarto maior município do
país, com população estimada em 2.886.698 moradores,
em 2020, mas tem a sétima
menor taxa de crescimento
entre as capitais (+0,50%
frente a 2019).
Em virtude da necessidade de isolamento social, o
IBGE se adequou para que
todos os funcionários possam realizar seus trabalhos

remotamente.

Mais de 500 mil

Com 776 habitantes, o município de Serra da Saudade,
em Minas Gerais, é a cidade
brasileira que registra a menor população. Em seguida,
vem Borá, em São Paulo, com
838 habitantes; Araguainha,
em Mato Grosso, onde há
946 habitantes; e Engenho
Velho, no Rio Grande do Sul,
com 982 habitantes.
A última década registrou
um aumento na quantidade
de grandes municípios no
país. No Censo de 2010, apenas 38 municípios registravam população superior a
500 mil habitantes. Dentre

eles, apenas 15 tinham mais
de 1 milhão de moradores. Já
em 2020, o país tem 49 municípiosbrasileiroscommais
de 500 mil habitantes. Em 17
deles, a população é superior
a 1 milhão de moradores.
Para o gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo
Minamiguchi, esse resultado
indica uma tendência verificada em períodos recentes.
“Os números acompanham
uma tendência já percebida
nos últimos anos, evidenciando a emergência de polos
regionais, que apresentam
crescimento populacional
acima de 1% ao ano”, disse.
Dos 49 municípios com

Feirão online da Serasa
vai até segunda-feira
AGÊNCIA BRASIL

O feirão online da Serasa para
arenegociaçãodedívidasfuncionará até a próxima segunda-feira, dia 31. De acordo com
a entidade, além de limpar o
nome dos consumidores, o
feirão oferece até 98% de desconto em dívidas que podem
variar de R$ 200 a R$ 1.000.
“Estamos
trabalhando
com diversas ações para ajudar o momento delicado da
economia com muitas pessoas com perda parcial ou
total de renda, trazendo
mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o
pagamento de dívidas. Essa
facilidade que estamos oferecendo em parceria com as
empresas participantes é
uma das alternativas da população sair da dificuldade”,
disse o diretor da Serasa
Limpa Nome, Lucas Lopes.
Para participar, os consu-

mais de 500 mil pessoas, 23
são capitais. O restante, 26
municípios, está distribuído
nos estados de São Paulo (oito), do Rio de Janeiro (seis),
de Minas Gerais (três), do Espírito Santo (dois), Pernambuco, Bahia, Santa Catarina,
Goiás, Paraná, Pará e Rio
Grande do Sul (com um município, cada). Quatro capitais: Vitória, Palmas, Rio
Branco e Boa Vista têm menos de 500 mil habitantes.
Na outra ponta, há 30 municípios com população inferiora1,5milhabitantes,sendo que, em quatro deles, há
menos de 1 mil moradores.
As 27 capitais concentram
50 milhões de habitantes.
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midores deverão acessar o
site da Serasa ou baixar o
aplicativo no celular, digitar
o CPF e preencher um breve
cadastro. Também é possível
regularizar os débitos financeiros pelo WhatsApp, pelo
número (11) 98870-7025.
Se o consumidor preferir
o atendimento presencial, a
Serasa disponibiliza seus
serviços nos Correios, oferecendo as mesmas condições de negociação nas mais
de 7 mil agências espalhadas
pelo Brasil.

Para participar,
consumidores
deverão acessar
o site da Serasa
ou baixar o
aplicativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 041-2020 – P.A 322/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando a
contratação de empresa especializada para fornecimento de Automatizador Mecânico para ressuscitadores para
suprir as demandas da secretaria de saúde do Município de Prado - BA. Data e horário: 04 de Setembro de 2020, às
09h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.
licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 27 de Agosto de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita.
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 042-2020 – P.A 322/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando
a contratação de empresa especializada para fornecimento de urnas funerárias e serviço de translado funeral do
Município de Prado - BA. Data e horário: 10 de Setembro de 2020, às 09h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital
na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 27 de Agosto
de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043-2020 – P.A 076/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando a
contratação de empresa especializada em confecção de placas de identificação para creches e escolas do Município
de Prado - BA. Data e horário: 10 de Setembro de 2020, às 10h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede,
no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 27 de Agosto de 2020.
Mayra Pires Brito – Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 013/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1363/20. O Município de Senhor do
Bonfim, Estado da Bahia, torna público que às 08h30min do dia 14/09/20, através do endereço eletrônico, https://
emunicipio.com.br/pmsb/pregaoeletronico/index.php, realizará a licitação acima citada, regida pela Lei nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, e usas alterações posteriormente introduzidas.
Objeto é a contratação através do Sistema de Registro de Preços de empresa para o eventual fornecimento de
gêneros alimentícios para o atendimento das atividades dos diversos Programas e Serviços, assistidos pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, tipo menor preço por item. O edital contendo as instruções encontra-se à disposição
dos interessados no site www.senhordobonfim.ba.gov.br, através do link “Portal da Transparência/licitações” ou www.
doem.org.br/senhordobonfim. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações
no horário de expediente das 08h00min às 14h00min, pelos telefones (74) - 3541-8726/87/27. Senhor do Bonfim Ba, em 27 de agosto de 2020. Valmir Araújo da Silva - Pregoeiro do Município
AVISO DE LICITAÇÃO- REPUBLICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1425/20. O Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação torna
público a republicação do processo em epigrafe, por ter sido DESERTO ato da sessão ocorrido em 27/08/2020, em
consonância com os princípios básicos da administração pública, uma nova assentada, para o dia 14/09/2020, às
09h00min, na sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães, 126 - Centro – Senhor do Bonfim – BA, realizará através
videoconferência de acordo com o Decreto Municipal nº 136/2020, a licitação na modalidade Tomada de Preços sob
o nº 009/2020, regida pela Lei de Licitações 8.666/93 e suas alterações, objeto Contratação de empresa especializada
no ramo de engenharia civil com fornecimento de mão de obra e material para executar a construção de um Campo
Society em grama sintética, vestuário e Pavimentação de acesso localizado no loteamento Parque da Cidade no
Bairro Marista na sede do Município de Senhor do Bonfim-Ba. Recurso através Convênio nº OGU MC 878551/2018
Operação 1061676-36, recursos do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR e
contrapartida do Município de Senhor do Bonfim- Bahia, tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preço
global conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo especificações técnicas
contidas no edital, que estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido através do site da transparência
Municipal www.senhordobonfim.ba.gov.br as informações dúvidas e esclarecimentos poderão ser feita a Comissão
de Licitação através do e-mail pmsb.copel4@gmail.com e copel@pmsb.ba.gov.br ou pelos fones (74) – 3541-8726,
3541-8727, em horário de expediente, das 08: 00h as 14:00hs. Publicação anterior Doem 11/08/2020 edição 2.126
pág. 04, Dou nº 154, 12/08/2020 jornal a tarde edição 03 pag.171.As sessões serão realizadas pelo softwares Zoom
Meetings ID da reunião: 810 9257 2459. Senha de acesso: pmsb. Senhor do Bonfim-Ba. 27 de agosto de 2020.
Josenice Pereira da Silva - Presidente da COPEL

Trabalhadores receberam em julho 87% dos rendimentos habituais, diz estudo

Em julho, 4,4 milhões de lares
sobreviveram só com o auxílio
AGÊNCIA BRASIL

Cerca de 4,4 milhões (6,5%)
de domicílios brasileiros
sobreviveram, em julho,
apenas com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Entre os domicílios
mais pobres, os rendimentos atingiram 124% do que
seriam com as rendas habituais, aponta estudo pu-

blicado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A ajuda financeira também foi suficiente para superar em 16% a perda da
massa salarial entre as pessoas que permaneceram
ocupadas, segundo a análise que usa como base os
microdados da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) Covid-19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos comunica
aos interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado. Informações no endereço: Av. dos Navegantes,
Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 17h, de segunda
a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406. Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço: http://portoseguro.
ba.gov.br/licitacaov2. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - REABERTURA: Data de abertura 14/09/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar a serem realizados nos três turnos (manhã,
tarde, noite) à rede municipal e estadual de educação eo atendimento ao transporte dos estudantes universitários
com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Educação deste município de Porto Seguro. Hebert Jener Lima
Santos – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020: Data de abertura 11/09/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.
com.br. Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de material elétrico
destinado ao Município de Porto Seguro – BA. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020: Data de abertura 11/09/2020, às 14h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para os veículos da
frota do Transporte Escolar (Programa Federal Caminho da Escola) da Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura do Município de Porto Seguro - BA, contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto,
colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas, pelo período de 12 (doze) meses.
Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.

tística (IBGE).
“Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o
auxílio emergencial compensa em média mais que
a diferença entre a renda
efetiva e a habitual. Ou seja, entre os que permaneceram empregados, a renda média com o auxílio já
é maior do que seria habitualmente”, disse, em
nota, o economista Sandro
Sacchet.
Segundo o estudo, em

Centro de
Distribuição de
Lauro de Freitas
já está ativo
DA REDAÇÃO

O novo Centro de Distribuição do Mercado Livre já está
operando em Lauro de Freitas, na região metropolitana
de Salvador. A operação foi
iniciadanaúltimaquarta-feira (26) e deve impactar positivamente em toda região,
incluindo os municípios de
Camaçari e Simões Filho.
Trata-se do primeiro centro de distribuição do Mercado Livre no Nordeste. A
empresa contou com apoio
institucional do governo da
Bahia, por meio das Secretarias de Desenvolvimento
Econômico, Planejamento e
da Fazenda. O início da operação levou a geração de, pelo menos, 500 empregos
Com investimento em tornodeR$90milhões,aobrafoi
executada pela Construtora
Andrade Mendonça e possui
a certificação ambiental LEED, está sendo realizada em
uma área de 226 mil metros
quadradosegeracercade400
empregos diretos. A área total
construída ultrapassa 56 mil
m², enquanto a área preservada chega a 91.658,85 m².
Apesardasdificuldadesimpostas pela pandemia, a Andrade Mendonça conseguiu
manter o cronograma, seguindotodososprotocolossanitários para resguardar seus
colaboradores.Comisso,aprimeira etapa da obra foi entregue no prazo estipulado.
A operação no Centro de
Distribuição será no modelo
Fullfilment, em que o Mercado Livre fica responsável
por todo o processo logístico
do vendedor do marketplace, do estoque de produtos
ao pós-venda. O objetivo é
realizar entregas no mesmo
dia ou até o dia seguinte para
Salvador e RMS.

geral, os trabalhadores receberam em julho 87%
dos rendimentos habituais (4 pontos percentuais acima do mês anterior) – R$ 2.070 em média,
contra uma renda habitual de R$ 2.377. A recuperação foi maior entre os
trabalhadores por conta
própria que receberam
em julho 72% do que normalmente recebiam, contra 63% em junho, alcançando rendimentos efetivos médios de R$ 1.376.
Já os trabalhadores do
setor privado sem carteira
assinada receberam em julho 85% do habitual (contra 79% no mês anterior).
Trabalhadores do setor
privado com carteira e funcionários públicos continuaram a obter, em média,
mais de 90% do rendimento habitual.
De acordo com o levantamento, a redução da diferença entre a renda efetiva e a habitual foi generalizada pelas regiões do
país. No Nordeste, a renda
efetiva subiu de 81,3% do habitual em junho para 86,7%
em julho, enquanto o Centro-Oeste continua a região
menos impactada (89,7%).
Conforme o estudo, o
efeito da pandemia continua mais severo entre os
idosos (83,5%) e menor entre os mais jovens (88,6%),
e o impacto na renda foi
menor entre aqueles com
ensino médio ou superior
(85,7% para trabalhadores
com médio completo e
89,4% para aqueles com
ensino superior).

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30849383.2020.CPL.SFIEB.PE.0114.SESIPIA
Objeto: Aquisição de mobiliários diversos (armários, bancadas, pufs, sofás, cadeiras giratória, dentre outros).
Abertura: 09/09/2020 às 09h (horário local)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30849391.2020.CPL.SFIEB.PE.0116.SESIJUA
Objeto: Aquisição de mobiliários e acessórios para biblioteca (estantes dupla e simples, painel articulado, dentre outros).
Abertura: 09/09/2020 às 14h (horário local)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30847938.2020.CPL SFIEB.PE.0091.SENAICI
Objeto: Registro de preços para o fornecimento, sob demanda, de Ferramentas e materiais para fins didáticos, vide
edital.
Abertura: 09/09/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 28/08/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 28/08/2020
Pregoeiro

