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4 DE JULHO Homem armado com rifle abriu fogo durante um desfile para celebrar o Dia da Independência no país

Atentado a tiros deixa pelo menos seis
mortos e 24 feridos nos Estados Unidos
Jim Vondruska / Getty Images via AFP

FRANCE PRESSE
Washington

Um homem armado com
um rifle abriu fogo e deixou
pelo menos seis mortos e 24
feridos durante um desfile
para celebrar o Dia da Independência dos Estados
Unidos em Highland Park,
ao norte de Chicago, informaram as autoridades ontem. “Neste momento, duas
dezenas de pessoas foram
levadas ao hospital de Highland Park. Foram confirmadas as mortes de seis pessoas”, declarou à imprensa o
comandante Chis O'Neill, da
polícia desta cidade de cerca
de 30 mil habitantes às margens do lago Michigan. O
suspeito, identificado como
Robert E Crimo III, de 22
anos, chegou a ficar foragido, mas foi localizado e detido já à noite.
A polícia disse que “provas de armas de fogo” foram
encontradas em um telhado
próximo. “Tudo indica que
(o suspeito) era discreto, ele
era muito difícil de ver”, disse o porta-voz da Força-Tarefa de Crimes Graves do
condado de Lake, Christopher Covelli.
Várias agências policiais,
incluindo o FBI, a polícia estatal e a polícia local, colaboram na resposta ao ataque. “Em um dia em que nos
reunimos para celebrar a comunidade e a liberdade, estamos de luto pela trágica
perda de vidas e lutando
contra o terror”, lamentou a
prefeita de Highland Park,
Nancy Rotering.

“Pai, algo está errado”

Tanto O'Neill como Rotering
informaram que o ataque a
tiros começou às 10h14 do
horário local (12h14 no horário de Brasília). Ao longo
da rua do desfile, cadeiras

Policiais isolam área do massacre em Highland Park, ao norte de Chicago; o suspeito, identificado como Robert E Crimo III, 22, foi detido
abandonadas e outros pertences podiam ser vistos espalhados após a fuga desesperada dos espectadores.
“Todo mundo pensou que
eram fogos de artifício”, disse uma participante do desfile, que se identificou como
Zoe, à emissora CNN.
“Meu pai pensou que era
parte do show, e eu falei: pai,
não... algo está errado. E o
agarrei, olhei pra ele novamente e foi um mar de pânico, as pessoas simplesmente caíam”. Enquanto
corriam, Zoe disse que, alguns metros atrás, “vi uma
menina que foi baleada e
morta... eu a vi morrer”.
Ela acrescentou que se es-

conderam atrás de uma lixeira antes que a polícia os
levasse para um porão de
uma loja com outras pessoas, várias das quais ficaram feridas.
Quando finalmente puderam deixar o lugar de refúgio, a rua do desfile parecia “um campo de batalha”, acrescentou Zoe.
O ataque soma-se à onda
de violência armada que assola os Estados Unidos, onde
aproximadamente 40 mil
pessoas morem anualmente
vítimas de armas de fogo, incluindo suicídios, segundo o
site Gun Violence Archive.
Odebatesobreocontrolede
armas, um tema que divide os

Estados Unidos, ganhou força
após dois massacres em maio,
nos quais dez afro-americanos foram baleados no norte
do estado de Nova York e 21
pessoas, 19 delas crianças, foram assassinadas em uma escola no Texas.
Após as tragédias, o Congresso conseguiu aprovar a
primeira legislação significativa em décadas para tentar conter o problema das
armas.
Um dia antes, os defensores do controle mais rígido das armas de fogo sofreram uma derrota com a
decisão da Suprema Corte de
reafirmar o direito do porte
de armas em público.

ONDA DE CALOR

RUMORES

Itália decreta emergência em 5
regiões do Norte devido à seca

Papa Francisco
nega plano
de renunciar
em breve

FRANCE PRESSE
Roma

A Itália decretou o estado
de emergência em cinco regiões do Norte do país e
anunciou que destinará
36,5 milhões de euros para
combater a seca que assola
a planície de Padana há se-

manas.
O Conselho de Ministros
aprovou o estado de emergência em Emília-Romanha,
Friul-Veneza Júlia, Lombardia, Veneza e Piemonte até 31
de dezembro, anunciou o
governo em comunicado.
A península italiana está
enfrentando uma onda de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO 29/2022. Dia 18/07/22 às 15h. Objeto: serviços de apoio administrativo, serviços auxiliares e de limpeza, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários. Menor preço global.
////////////// TOMADA DE PREÇO 07/2022. Dia 22/07/22 às 9h. Objeto: serviços de recapeamento asfáltico
em CBUQ nas vias públicas da sede. Menor preço global. Editais: www.licitacoes-e.com.br ou www.iraquara.
ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Rosalvo Felix, 74, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 05 de julho de 2022. Zandra
Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

PREGÃO ELETRÔNICO SPR N. º 09/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público que
realizará pregão eletrônico SRP n. º 09/2022 de acordo com o processo administrativo n.º 95/2022. Objeto: A
eventual aquisição de material gráfico e impresso para suprir as necessidades das secretarias e seus departamentos do município de Ituaçu/BA, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos. Abertura: às 09h:00m de 19/07/2022, no Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. O texto
integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Licitações no endereço: Praça Gilberto Gil, s/n, Centro, nesta cidade de Ituaçu, de segunda a sexta-feira das 08:00
às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, pelo e-mail: ituaculicitacao@
gmail.com ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. Ituaçu/BA, 05 de julho de 2022.
Aleomar Gomes Brito–Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

calor incomumente precoce, acompanhada de falta de
chuvas, especialmente na
planície agrícola de Padana
(norte), que está passando
por sua pior seca em 70
anos.
O estado de emergência
tem como objetivo proporcionar “os meios e poderes
extraordinários” para garantir que as intervenções
urgentes necessárias sejam
realizadas de forma a salvaguardar a segurança pública, reparar os danos sofridos pelo patrimônio público e privado e garantir as
condições normais de vida
da população.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, por seu pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que
realizará os Pregões Eletrônicos, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde serão recebidas propostas, nas datas e horários abaixo informadas :
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 031/2022 – Abertura de propostas no dia
19/07/2022, às 08h, Objeto: aquisição de hidrômetro e tubo pvc, destinados a implantação de rede
de distribuição de água nas comunidades do Município de Macaúbas.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 032/2022 – Abertura de propostas no dia
20/07/2022, às 08h, Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos, em atendimento as necessidades advindas das Secretarias Municipais.
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS - Nº 033/2022 – Abertura de propostas no dia
21/07/2022, às 08h, Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliários para creche municipal, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C, localizada no Distrito de Santa Terezinha, em atendimento
aos termos de compromisso PAR números 201600029.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 034/2022 – Abertura de propostas no dia
22/07/2022, às 8 h, Objeto: aquisição PARCELADA de vidros e correlatos, em atendimento as necessidades advindas das Secretarias Municipais.
Maiores informações no http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, ou no endereço : Rua Dr Vital Soares
268 1º andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº
77-9 8105-8098.
Macaubas/Ba, 07 de Julho de 2022.
MARCO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Após o massacre, a presidente
americano, Joe Biden, prometeu ontem manter a luta contra a “epidemia” de violência
armada nos Estados Unidos.
Biden disse que tanto ele
quanto a primeira-dama, Jill,
estavam “chocados com a violência armada sem sentido
que mais uma vez trouxe dor
a uma comunidade americana neste Dia da Independência”.
“Não vou deixar de lutar
contra a epidemia de violência armada”, prometeu, lem-

brando que no fim de junho
promulgou a primeira legislação importante em décadas
sobre o controle de armas,
embora tenha admitido que
“resta muito a fazer”.

Presidente e
primeira-dama
disseram-se
“chocados”
Andreas Solaro / AFP

AGÊNCIA BRASIL

O papa Francisco desmentiu
notícias de que planeja renunciar em futuro próximo.
Ele disse que está a caminho
de visitar o Canadá este mês
e espera poder ir a Moscou e
Kiev o mais rápido possível.
Em entrevista exclusiva à
Reuters, em sua residência
no Vaticano, Francisco também negou rumores de que
tenha câncer, brincando que
seus médicos não lhe contaram nada sobre isso.
Pela primeira vez, deu detalhes sobre a condição do
joelho, que o impede de rea-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 20/2022. REPUBLICAÇÃO. Dia 18/07/22 às 9h. Objeto: serviços de locação
de veículos com ou sem condutor, para atender as necessidades das diversas secretarias. Edital: www.
comprasbr.com.br e www.ibirataia.ba.gov.br. Informações: na CPL, Pç. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 05 de julho de 2022. Nilton
Novaes Silva Júnior. Pregoeiro.

CNPJ:13.782.461/0001-05

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES ELETRÔNICOS

Biden promete manter
luta contra armas de fogo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-S/2022 - SRP O município de Itabuna através da Secretaria
Municipal de Saúde comunica a abertura do Pregão Eletrônico Nº 004-S/2022 - SRP, para
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISÃO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ITABUNA. Recebimento das propostas até 15/07/2022 às
08:30h – Abertura das propostas 15/07/2022 às 08:30h. Início da sessão de disputa de preços
15/07/2022 às 09:30h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de
Itabuna ou através do site www.itabuna.ba.io.org.br. Licitação BB nº 943639. Informações no setor
de licitações ou através do e-mail licitacoes.saude.itabuna@gmail.com. Itabuna, Bahia, 04 de julho
de 2022. Mariana Cerqueira Reis.

Pontífice de 85 anos também negou que tenha câncer
lizar algumas atividades.
Em conversa de 90 minutos na tarde de sábado, em
italiano, sem a presença de
assessores, o pontífice, de 85
anos, reafirmou sua condenação ao aborto, após a decisão da Suprema Corte dos
Estados Unidos, no mês passado, que revogou o direito
constitucional ao procedimento no país.
Rumores surgiram na mídia de que uma conjunção
de eventos, no fim de agosto,
incluindo reuniões com cardeais do mundo para discutir nova constituição do
Vaticano, uma cerimônia
para empossar novos cardeais e uma visita à cidade
italiana de L'Aquila, poderia

prenunciar uma saída.
L'Aquila está associada ao
papa Celestino 5º, que renunciou em 1294. O papa
Bento 16 visitou a cidade
quatro anos antes de renunciar em 2013, primeiro a fazê-lo em 600 anos.

À vontade

Alerta e à vontade durante
toda a entrevista, enquanto
discutia questões internacionais e da Igreja, Francisco
riu da ideia. “Todas essas
coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma liturgia aconteceria”,
disse ele. “Mas nunca passou pela minha cabeça. Por
enquanto não, por enquanto
não. Realmente!”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 40/2022-SRP– ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022

CNPJ N: 13.784.384/0001-22

O Município de Maragojipe/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº.40-SRP/2022,
“Eletrônico”, objeto: SRP para futura e eventual aquisição parcelada de materiais diversos para
compor Kit de enxoval para bebê, em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Assistência
Social do Município. Tipo Menor Preço por Grupo/Lote. Leis: 10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital
disponível em 04/07/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 15/07/2022
às 9:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Maragojipe:04/07/2022. Valnicio Armede Ribeiro –
Prefeito – Jenivaldo Fernandes de Vasconcelos – Pregoeiro.

CNPJ N: 63.104.343/0001-16

A Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe - BA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
que às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2022, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel Anacleto
Ferreira da Silva, 03 Bairro Água Branca, CEP: 44.245-000, Conceição do Jacuípe-BA, fará realizar procedimento
licitatório objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de combustíveis (etanol
e gasolina), para a Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe - Bahia, na modalidade Tomada de Preços, autuada
sob o n° 001/2022, tipo Menor Preço Global. Aquisição de Edital e Maiores informações poderão ser obtidas no Setor
de Licitações da Câmara. Conceição do Jacuípe /BA, 04 de julho de 2022. Jaqueline Ferreira da Silva - Presidente da
Comissão de Licitação

