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MICROCEFALIA Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social também publicaram plano de combate ao mosquito

SUS oferecerá estimulação precoce a bebês
AGÊNCIA BRASIL
Brasília, DF

Portaria do Ministério da Saúde publicada ontem no Diário
Oficial da União inclui a estimulaçãoprecoceparadesenvolvimento neuropsicomotor
de crianças nos procedimentos oferecidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
A decisão teve como base o
Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia e o documentoDiretrizesdeEstimulação Precoce, dirigido a profissionais da atenção básica e
da atenção especializada.
Ainda segundo a portaria,

o procedimento, na rede pública, será destinado a crianças de até 3 anos de idade
com diagnóstico de retardo
mental leve, moderado, grave ou profundo; autismo;
síndrome de Rett; síndrome
de Asperger; paralisia cerebral, entre outros.
A incorporação da estimulação precoce para desenvolvimento neuropsicomotor na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos,Órteses,Prótesese
Materiais Especiais do SUS entrouemvigorontem,comefeitos operacionais a partir da
competência seguinte à publicação do texto.

PLANEJAMENTO
REGIONALIZADO
Entre as recomendações
está a realização de um
planejamento
regionalizado. Os estados
vão definir quais
unidades de saúde serão
autorizadas a emitir o
laudo médico, incluindo
hospitais universitários
federais e de ensino. Os
estabelecimentos deverão
garantir a avaliação
completa da criança

Os ministérios da Saúde e
do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome também publicaram ontem, no Diário
Oficial da União, um plano de
ação para o combate ao mosquito Aedes aegypti e para garantir a proteção social de
crianças com microcefalia.

Estratégia
A estratégia tem como base
dois eixos: prevenção de
doenças associadas ao vetor;
e acolhida, cuidado e proteção social, com o objetivo
de oferecer suporte às famílias – sobretudo gestantes e
bebês com a malformação.

Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou
que a publicação visa orientar estados e municípios sobre a organização e o fluxo
para a busca ativa, o diagnóstico e o encaminhamento de
crianças com microcefalia
para tratamento e acolhimento nos serviços de saúde
e de assistência social.
O texto prevê, por exemplo, que os estados mobilizem as coordenações de saúde da criança e de vigilância
para fazer a busca ativa de
bebês nascidos vivos com
suspeita ou confirmação de
microcefalia, bem como en-

caminhá-los também à confirmação diagnóstica.
Os atendimentos poderão
ser feitos em serviços próprios ou contratados para a
execução da estratégia, de
exames de imagem e dos demais atendimentos especializados, como pediatra, neurologista, otorrinolaringologista e oftalmologista.
A normativa também estabelece que o incentivo repassado aos estados pode ser utilizado para o deslocamento e a
hospedagem de crianças e famílias, quando não houver
disponibilidade de atendimento na região de moradia.

MINAS GERAIS

BRASÍLIA

Novo tremor assusta moradores

Homem queimado tem
quadro de saúde estável

AGÊNCIA BRASIL
Belo Horizonte

Em menos de 20 dias, moradores da região central de
Minas Gerais sentiram a terra tremer pela terceira vez.
Segundo o Observatório Sismológico da Universidade
de Brasília (UnB), por volta
das 8h55 da manhã ontem,
um tremor 3,5 graus na escala Richter teve epicentro
próximo ao município de
Funilândia (MG). O fenômeno foi sentido também nas
cidades de Matozinhos e
Prudente de Morais, mas ne-

nhum dano foi registrado.
A região já tinha sentido
dois tremores na manhã do
dia 24 de março. O primeiro,
de 3,2 graus na escala Richter, e o segundo, de 2,8.

Ocorrências
Ambos tiveram epicentro a 11
quilômetros de Sete Lagoas
(MG) e foram notados em pelo menos mais cinco municípios: Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais.
Segundo o soldado Alan
Silva, policial militar em Matozinhos, foi possível perce-

ber que o tremor de ontem
teve maior intensidade que
o do dia 24 de março.
“Houve um barulho mais
forte e abalou mais que os
anteriores”, disse.
De acordo com o pesquisadordoObservatórioSismológico da UnB George Sand
França, os abalos ocorrem devido à existência de falhas
geológicas. “Provavelmente,
trata-se do que chamamos de
enxame sísmico. Há uma
ocorrência de diversas atividades sísmicas na região, que
podem ser interrompidas ou
ter continuidade. Mas não es-

peramos que novos tremores
possam alcançar magnitude
maior do que os que ocorreram”.
França afirmou que seria
preciso deslocar uma equipe de pesquisadores para
entender melhor o que está
acontecendo na região. No
entanto, um estudo como esse dependeria de liberação
de recursos.Ele lembrou que
tremores dessa magnitude
não causam problemas graves nos imóveis e, no máximo, pode causar rachaduras em edificações com estrutura muito fraca.

cou com 90% do corpo queimado, depois de jogar gasolina sobre si e atear fogo.

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O homem que ateou fogo ao
próprio corpo na manhã de
domingo em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, continua em observação
rigorosa e, apesar de o seu
estado de saúde ser grave, o
quadro do paciente é estável.
De acordo com nota da Secretaria de Saúde do Distrito
Federal, J.M.G já respira e se
alimenta sem o auxílio de
aparelhos.
No domingo, o homem fi-

Socorro
O Corpo de Bombeiros informou que quando chegou
ao local, o fogo já tinha sido
apagado por transeuntes e
que, quando foi socorrido, o
homem estava deitado no
chão e pronunciava palavras
desconexas sobre religião.
J.M.G. está internado na
Unidade de Queimados do
Hospital Regional da Asa
Norte (HRAN).

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA
CNPJ N: 16.109.571/0001-07

PREGÃO PRESENCIAL 002/2016

A Pregoeira da Câmara Municipal de Dias D?Ávila, Estado da Bahia, torna público e dá ciência aos
interessados que se encontra a disposição o Edital do Pregão Presencial nº 002/2016, regida pelas
Leis, 10.520/02 e 8.666/93, que objetiva licitação para contratação de sociedade empresarial
credenciada para fornecimento de material de expediente, material de limpeza, descartável e
gênero alimentício para atender a demanda desta Câmara Municipal de Dias D?ávila, por um
período de 08 meses. A abertura ocorrerá às 09:30 horas do dia 02.05.2016 e será realizada na sala de
reuniões da Câmara em Dias D?Ávila - Bahia. Os interessados poderão obter o Edital na CÂMARA,
situada no Centro Administrativo, Praça dos Três Poderes, s/n, Lessa Ribeiro, Dias D´Ávila - Bahia.
LUCELIA FERREIRA DAS CHAGAS - Pregoeira.

Ministério da
Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/7075-2016
OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para serviço de fornecimento e
instalação da sinalização interna e externa para Instalação de unidades de atendimento
como: Agências, SAANC, PAB, PAE e PAT na ÀREA de Atuação das SRs NORTE e
OESTE da BAHIA, ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www5.caixa.gov.br/
fornecedores/pregao_internet, no link “Editais” do grupo “Pregão Eletrônico”; logo após
selecione “Salvador” em abrangência e clique no botão “OK”; em seguida clique no link
“Edital” do Pregão Eletrônico. CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23h59min
do dia 25/04/2016. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h do dia 26/04/2016.
RECEBIMENTO DOS LANCES: das 10h às 10h30min do dia 27/04/2016. HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF. Contato: tel. 71 3198-2244.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

AVISO DE CONCURSO DE PROJETOS DE OSCIPS Nº 004/2016

EXTRATO DO EDITAL Nº. 001/2016 CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA/BA

CNPJ N: 13.906.789/0001-96

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA(BA), torna pública a abertura e a realização do Concurso de
Projetos nº 004/2016. As propostas serão aceitas até as 12:00h do dia 27/05/2016. Objeto: Selecionar
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, conforme Legislação para firmar
Termos de Parceria com o Município com o fim de operacionalizar de forma complementar, através
da elaboração e execução de Planos de Trabalho na ÁREA DE SAÚDE, Conforme Edital. Informações
no Fone: - 77 3436-3000. Publicação de demais atos no site: www.barradochoca.ba.io.org.br.

AVISO DE CONCURSO DE PROJETOS DE OSCIPS Nº 005/2016
O MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA(BA), torna pública a abertura e a realização do Concurso de
Projetos nº 005/2016. As propostas serão aceitas até as 12:00h do dia 27/05/2016. Objeto: Selecionar
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, conforme Legislação para firmar
Termos de Parceria com o Município com o fim de operacionalizar serviços de forma complementar,
por meio da elaboração e execução de Planos de Trabalho de Serviços na ÁREA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, Conforme Edital. Informações no Fone: - 77 3436-1013. Publicação de demais atos no site:
www.barradochoca.ba.io.org.br.

CNPJ N: 16.418.022/0001-06

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DA LAPA/BA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA/BA no uso de suas atribuições legais, através da
Comissão do Concurso Público designada pela Portaria nº 764/2016, tendo em vista o que consta do art. 37, II da
Constituição Federal e da Lei Municipal 493/2016, estabelece as normas e torna público que estarão abertas as
inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de vagas no QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA/BA, conforme normas constantes no Edital.
-As inscrições estarão abertas das 16h00min do dia 13 de abril às 23h59min ao dia 05 de maio de 2016, horário de
Brasília.
-Data prevista para aplicação das Provas: 05 de junho de 2016.
-Este Edital, em sua versão integral bem como as inscrições serão disponibilizados no site: www.ibeg.org.br e no
www.bomjesusdalapa.ba.leg.br para que todos os interessados tomem conhecimento.
BOM JESUS DA LAPA/BA, 12 de abril de 2016.
MIGUEL LELES DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA/BA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Conservação e
Obras Públicas do Salvador - SUCOP, com base na Lei nº 8.666/93 na sua atual
redação e Lei Municipal nº 4.484/92 e nº 8421/2013, estas, no que couberem,
torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada a
seguinte licitação: Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2016 –
Processo nº 386/2016 - Tipo: Técnica e Preços - Objeto: Contratação de
empresa especializada na área de arquitetura para a prestação de serviços
técnicos de elaboração de um projeto arquitetônico para a requalificação do
Mercado de São Miguel, a ser realizado no local de origem, situado à Avenida
José Joaquim Seabra, Baixa dos Sapateiros, Salvador-BA, contemplando uma
área total construída estimada em 2.300,00m², de acordo com o Edital e seus
Anexos. Recebimento e abertura dos envelopes: dia 13/05/2016, às 10h
(horário local) - Local Sessão Pública: Sala da COPEL, Av. Presidente Costa e
Silva, s/n - Dique do Tororó, Salvador-BA. O Edital e seus anexos encontram-se
à disposição dos interessados para consulta, na Sala da Comissão de Licitação
desta Autarquia, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó, nos
horários das 08h às 12h e das 13h às 17h, Tel.: 71 3172-4339, Fax: 71 3202-4331 e
para acesso ao Edital: www.compras.salvador.ba.gov.br. A entrega do Edital
se dará mediante depósito e/ou transferência, identificado no mínimo com o
nome da Empresa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no Banco do Brasil
- Conta Corrente da SUCOP nº 930.888-1, Agência nº 3832-6. O comprovante
de depósito deverá ser entregue no Setor de Contabilidade, que emitirá o
recibo para entrega do Edital. Salvador, 08 de abril de 2016. Ana Lúcia Luz
de Souza e Silva – Presidente COPEL.

