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DIAGNÓSTICO Brasil tem um terço dos casos nas Américas e, em 2016, foram notificados cerca de 200 casos por dia

Tuberculose atinge cerca de 70 mil por ano

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

De acordo com o Ministério
da Saúde, a cada ano são notificados aproximadamente
70 mil casos novos no Brasil
e 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Nos
últimos anos houve diminuição no número de diagnósticos no país, mas a taxa
ainda é considerada alta.
Fábio Moherdaui, consultor nacional de tuberculose
da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), afirma que a entidade enxerga
o quadro com muita preocupação, embora considera
que há boa perspectiva
de controle.
O Brasil tem um terço de
dos casos de tuberculose nas
Américas e, em 2016, foram
notificados cerca de 200 casos por dia no país. Só na
Bahia, entre 2013 e 2015,
mais de 14 mil pessoas tiveram a doença.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia
(Sesab), o estado é o terceiro
do país e o primeiro da região Nordeste em número
de casos de tuberculose.

As estatísticas apontam
que na Bahia, em 2014, foram notificados 4.900 casos
novos da doença, desses, 351
pessoas foram a óbito. Em
2015, as ocorrências chega-

ram a 4.442 casos novose 392
óbitos; e ,em 2016, dados
ainda não fechados apontam que 4.379 pessoas foram
acometidas pela doença e,
dessas, 225 foram a óbito.
Raul Spinassé / Ag. A TARDE/ 23.09.2016

Populações indígena, carcerária e pessoas em situação de rua são mais vulneráveis

INTOLERÂNCIA ÉTNICA

A tuberculose é causada
por uma bactéria que afeta
principalmente os pulmões,
mas também pode ocorrer
em outros órgãos e sistemas
do corpo, como ossos, rins e
meninges (membranas que
envolvem o cérebro).
Embora o risco de adoecimento seja maior nos primeiros dois anos, uma vez
infectada, a pessoa pode
adoecer em qualquer momento de sua vida.
O principal sintoma da tuberculose é a tosse. Por isso,
recomenda-se que toda pessoa com tosse por três semanas ou mais seja investigada. Há outros sinais e
sintomas que podem estar
presentes, como sudorese
noturna, febre vespertina,
emagrecimento e cansaço.
As populações indígena,
carcerária e pessoas em situação de rua estão entre os
mais vulneráveis . Segundo
o Ministério, a cada 100 mil
presos, 897 são contamina-

dos dentro do sistema prisional, enquanto entre a população geral essa taxa é de
36 a cada 100 mil pessoas.
A tuberculose tem cura e o
tratamento é gratuito e disponibilizado pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Os medicamentos devem ser ingeridos diariamente, sem interrupção e por um período
mínimo de seis meses.

Tratamento

Logo nas primeiras semanas de tratamento, o paciente se sente melhor e, por isso,
precisa ser orientado pelo
profissional de saúde a realizar o tratamento até o final,
independentemente da melhora dos sintomas.
Segundo estimativa da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se
o indivíduo doente não aderir ao tratamento adequadamente, o indivíduo pode infectar de 10 a 15 pessoas no
período de um ano.

AUMENTO DA TARIFA

Professor indígena é morto em SC Prefeito de São Paulo diz
JOSÉ MARIA TOMAZELA
Estadão Conteúdo

O índio Marcondes Namblá
Xokleng, de 38 anos, da etnia
Laklãno-Xokleng, foi agredido a pauladas até a morte, na
madrugada do último dia 1º,
no balneário de Penha, litoral de Santa Catarina.
O indígena, que era professor formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), chegou a ser
levado para um hospital,
mas não resistiu. Uma câmera de monitoramento filmou a agressão, praticada
por um homem que estava
acompanhado por um cachorro. A Polícia Civil investiga a hipótese de crime motivado por ódio racial.
A Fundação Nacional do
Índio (Funai) e o Conselho
Indigenista Missionário (Ci-

CIMI REGIONAL SUL SE
MANIFESTOU EM NOTA
"Quando prefeitos,
vereadores, secretários e
meios de comunicação
proferem discursos contra
indígenas, boa parcela da
população se sente
legitimada a agir assim"

mi) acompanham as investigações. Para o Cimi, o crime tem relação com intolerância étnica.
Namblá fazia parte de um
grupo de doze índios da aldeia localizada na Terra Indígena Laklãno, no município de José Boiteux, que tinha ido até o litoral para vender sorvetes.
As imagens da câmera

mostram o momento em
que ele é abordado pelo homem portando um pedaço
de madeira. Eles conversam
rapidamente e, sem esboçar
qualquer reação, o índio recebe um golpe na cabeça. Ele
se curva e volta a ser golpeado. Os golpes continuam
mesmo com Marcondes caído ao chão. Em seguida, o
homem se afasta, mas ao
perceber que o índio está vivo e tenta se levantar, ele
volta até o local e o golpeia
novamente.
Pedestres encontraram o
índio caído, por volta das 5
horas. Ele tinha um sangramento na cabeça e foi atendido pelo serviço de resgate
do Corpo de Bombeiros. Levado a uma unidade de
pronto-atendimento, em razão do estado grave, o indígena foi encaminhado pa-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30804610.2017.CPL SFIEB.PE.0094.SENAICI

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento, sob demanda, de placas petrifilm e kit
qualitativo.
Abertura: 16/01/2018 às 09h00min (horário local)
Retirada do Edital no Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br.
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 05/01/2018
Pregoeiro

ra o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí
Ele morreu às 20 horas de
terça-feira,2.
O delegado Douglas Teixeira Barroco, da Polícia Civil de Piçarras, que investiga
o caso, disse ter ficado chocado ao ver as imagens da
câmera. "Ele foi massacrado
sem piedade. Já temos a
identidade do possível
agressor e esperamos encerrar a investigação a qualquer
momento, inclusive para saber o motivo de um crime
tão brutal", disse.
Casado e pai de cinco filhos, Marcondes ensinava a
língua indígena em sua aldeia, uma das oito da terra
indígena. Ele era formado
em Licenciatura Intercultural Indígena da Mata Atlântica e estava inscrito para fazer doutorado.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

A Comissão Permanente de licitação da Secretaria de Saúde do Município de Lauro de Freitas, devidamente autorizada pela Portaria N° 003/2017, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 001/2018/SMS. Objeto Registro de preço para aquisição de insumos de odontologia para
atender os serviços de Saúde Bucal na Atenção Básica e na Atenção Especializada no Município de Lauro de
Freitas. Abertura: 18/01/2018, às 09:00 horas. Local: Av. Portal Beira Rio, 134 - Centro - Auditório da Secretaria
de Saúde do Município de Lauro de Freitas. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.laurodefreitas.ba.gov.br (Diário Oficial do Município), ou mediante solicitação através do e-mail: lfcopelsesa@gmail.
com. Tel.: (71) 3369-9911. Lauro de Freitas, 04 de janeiro de 2018. Rafael Souza dos Santos - Pregoeiro/SESA

SECULT

AVISO DE EDITAL
NOVA DATA DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS NO 0012/2017 – OBJETO: FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO (N2) EM SEU ESTADO GASOSO, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE SECAGEM, PURGA, LIMPEZA, INERTIZAÇÃO E CONDICIONAMENTO
COM NITROGÊNIO DA REDE DE DUTOS E ESTAÇÕES DA COMPANHIA, DISTRIBUÍDAS NAS REGIÕES METROPOLITANA, LITORAL NORTE, PARAGUAÇÚ, RECÔNCAVO SUL E EXTREMO SUL DO ESTADO DA BAHIA, PELO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. Nova data de
abertura: 22 de janeiro de 2018, às 09:30 horas. Aquisição: O edital pode ser adquirido gratuitamente através do
site www.bahiagas.com.br ou mediante pagamento de R$ 100,00 (cem reais), na Avenida Professor Magalhães
Neto, 1838, Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP: 41.810-011, de 9 às 11 e de 14 às 17 horas. Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Carina Caldas Quintão Albino.

AVISO DE LICITAÇÃO
PE – 001/2018

Pregão Eletrônico nº 001/2018. Abertura: 18/01/2018 10h:30 min. (horário de Brasília). Órgão interessado:
SECULT. Local: site www.licitacoes-e.com.br Objeto: Serviço de produção de eventos - FAMÍLIA: 01.63.
Será exigido patrimônio de 10%. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos,
gratuitamente, à Praça Thomé de Souza, S/N, Palácio Rio Branco, Centro, Salvador-Bahia, telefones (71)
3103.3430, das 08h: 30min. às 17h: 30min, pela Internet www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.
com.br Salvador, 05 de janeiro de 2018 – Adalberto Pessoti - Pregoeiro Oficial

SECULT
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL
Abertura: 17/01/2018, às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto: Contratação dos serviços técnicos
de Auditoria Externa, para exame da escrituração contábil. BB nº 704055. Família: 02.05. Local da sessão:
site www.licitacoes-e.com.br.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do email copel.ebal@ebal.ba.gov.br, telefones
(71) 3116-2615/2616 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, no endereço:
Av. Graça Lessa, nº 888, Vale do Ogunjá, Brotas, nesta Capital. Salvador, 03 de janeiro de 2018. Fernanda
Ferreira Ribeiro - Pregoeira Oficial.

EBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - SRP
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados
em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO no
001/2018 - BB no 703912, que tem por objeto o Registro de preços para
eventual AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DESTA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA, que a sessão de
abertura do referido certame será no dia 18/01/2018 às 09:30 horas (Horário da
Bahia), através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão
obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através
d o
s i t e :
w w w . l i c i t a c o e s - e . c o m . b r
e / o u
www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75)
3422- 8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba,
04/01/2018. Lorena Maria Dantas Prado – Pregoeira Oﬁcial.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 16.418.022/0001-06
AVISO PREGÃO Nº 001/2018

Aquisição de materiais de consumo, limpeza e expediente para a Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, sob o
tipo de menor preço global por lote. Abertura: 17/01/2018 às 08hs:00min. Edital: Sede da Câmara Municipal. Bom
Jesus da Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 002/2018

Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos a serviço da Câmara Municipal de Bom
Jesus da Lapa, sob o tipo de menor preço global. Abertura: 17/01/2018 às 09hs:00min. Edital: Sede da Câmara
Municipal. Bom Jesus da Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 003/2018

Prestação de serviços gráficos para a Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, sob o tipo de menor preço global.
Abertura: 17/01/2018 às 10hs:00min. Edital: Sede da Câmara Municipal. Bom Jesus da Lapa, 05/01/2018. George
José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 004/2018

Contratação de empresa para serviços de lavagem da frota de veículos a serviço da Câmara Municipal de Bom
Jesus da Lapa, sob o regime de menor preço global. Abertura: 17/01/2018 às 11hs:00min. Edital: Sede da Câmara
Municipal. Bom Jesus da Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 005/2018

Contratação de empresa para serviços na manutenção dos sistemas de som da Câmara Municipal de Bom Jesus
da Lapa, durante as sessões itinerantes e ordinárias da Casa, assim como a gravação e edição das referidas sessões em arquivos, para melhor atender ás necessidades desta Casa inclusive da transcrição das atas, sob o regime
de menor preço global. Abertura: 17/01/2018 às 13hs:00min. Edital: Sede da Câmara Municipal. Bom Jesus da
Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 006/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e toners para as impressoras da
Câmara Municipal, sob o regime de menor preço global. Abertura: 17/01/2018 às 13hs:00min. Edital: Sede da
Câmara Municipal. Bom Jesus da Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 007/2018

Contratação de empresa para serviços de publicidade volante (carro de som) para divulgação de atos e matérias
diversas de interesse da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, sob o regime de menor preço global, sob o
regime de menor preço global. Abertura: 17/01/2018 às 14hs:00min. Edital: Sede da Câmara Municipal. Bom
Jesus da Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

AVISO PREGÃO Nº 008/2018

Contratação de empresa para serviços de telefonia móvel para atendes às necessidades da Câmara Municipal,
com fornecimento de 37 (trinta e sete) acessos e seus respectivos aparelhos em regime de comodato, à Câmara
Municipal de Bom Jesus da Lapa, sob o regime de menor preço global. Abertura: 17/01/2018 às 15hs:00min.
Edital: Sede da Câmara Municipal. Bom Jesus da Lapa, 05/01/2018. George José B. Cardoso - Pregoeiro.

que não teme protestos
JULIANA DIOGENES E PAULO
BERALDO
Estadão Conteúdo, São Paulo

O prefeito de São Paulo, João
Doria (PSDB), afirmou ontem
que vai manter o aumento no
valor da tarifa do transporte
público na cidade, que passa
de R$ 3,80 para R$ 4,00 no
próximo domingo, 7.
O Movimento Passe Livre
(MPL) já tem protesto marcado para o dia 11, mas Doria
descartou possibilidade de
adesão como ocorreu em
2013. Naquele ano, o aumento também foi de R$ 0,20 e as
manifestações contrárias à
medida duraram 22 dias, levando ao recuo do então prefeito Fernando Haddad (PT)
e do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito reafirmou
que a última alteração na tarifa havia ocorrido em janeiro de 2016 e disse acreditar
que a população vai entender o aumento, minimizando a possibilidade de grandes protestos.
"Não vejo perspectivas de
profunda adesão (a protestos), sobretudo na população mais sensível e que compreende que esses 20 centavos, além de facilitarem o
troco, representam 30%
abaixo da inflação acumulada em dois anos", afirmou
o prefeito de São Paulo.
Se a correção fosse aplicada, o preço da passagem
subiria para R$ 4,14. O subsídio dos ônibus pela Prefeitura é de R$ 2,1 bilhões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
CNPJ N: 14.126.254/0001-65
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 001.2018.PP. Abert: 17/01/18 as 10:00 hs. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das secretarias deste município. Inf. tel.75 3456
2113/2104. Período: Segunda a Sexta. Horário: 08:00h as 12:00h. C. da Silva, Ba, 05/01/18. Eder M. de Carvalho
- Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 (REPUBLICAÇÃO)
O Município de Porto Seguro/BA, por sua CPL, realizará licitação no dia 22/01/2018 às 10h00min, no
endereço Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA. Objeto: contratação de empresa especializada para execução da ampliação da subestação de
energia elétrica para Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Bairro Frei Calixto, em conformidade com o
projeto elétrico a já aprovado pela COELBA. Cópia impressa do edital: R$ 5,00 (cinco reais). O edital está
disponível no site: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Informações pelo tel nº 73-982584342. Demais
atos no endereço www.portoseguro.ba.io.org.br. Rilei Medeiros Ribeiro - Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
n° 001/2018, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de combustível para os veículos serviço
da Prefeitura de Itororó. A entrega e abertura das propostas serão no dia 18 de janeiro de 2018, às 09 (nove)
horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA. Edital estará
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais
através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-BA, 04 de janeiro de 2018. FERNANDO SILVA LIMA. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial n°
002/2018, objetivando a contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria de
Saúde. A entrega e abertura das propostas serão no dia 19 de janeiro de 2018, às 08 (oito) horas, na sede da
Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site
www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-BA, 04 de janeiro de 2018. FERNANDO SILVA
LIMA. PREGOEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA (Desativada) DE ITIRUÇU
Analista Judiciária Designada da Unidade: Letícia de Almeida Nunes Marques

EDITAL DE LOTEAMENTO
LETÍCIA DE ALMEIDA NUNES MARQUES, Analista Judiciário designada do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Itiruçu, do Estado da Bahia, na forma da Lei, etc.
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no Art. 19 da Lei 6.766/79,
que pela empresa TRÊS MORROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA — ME, com sede em Tafaiete
Coutinho-BA, CNPJ n° 20.055.915/0001-01, por seu representante legal Sr. RUBENS SANDOVAL DE ALMEIDA
ANDRADE, depositou neste Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, o projeto e demais documentos relativos
ao imóvel de sua propriedade, situado no perímetro urbano do Município de Lafaiete Coutinho-BA, loteado com a
denominação de LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE RESIDENCIAL, compreendendo 426 lotes,
área total dos lotes 195.752,90 m2, área das vias 51.350,07 m2, área verde 5.805,46 m2, Praça
182,54 m2, área de servidão e lagoa 2.868,12 m2, área total do loteamento 395.866,09 m2, conforme planta,
memorial descritivo e aprovação da Prefeitura Municipal através do Decreto Municipal n°768 de 03/01/2018, e
publicado no Diário Oficial do Município na mesma data. As exigências, dispensas, proibições e ressalvas,
inclusive a indicação para cada lote contidas
no memorial descritivo, ficarão fazendo parte
integrante do registro e serão lançadas no seu
respectivo campo.
Havendo impugnações, estas deverão ser
apresentadas neste Serviço Registral, durante
o expediente, dentro do prazo de quinze dias,
contados da terceira e última publicação do
Jornal "A TARDE" e, não as havendo, será
procedido imediatamente o registro. Dado e
passado nesta cidade de Itiruçu, Estado da
Bahia, aos 4 de janeiro de 2018. Leticia de
Almeida Nunes Marques. Analista Judiciário
designada:

