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XANGAI China diz que navio iraniano
corre risco de explodir e afundar
www.atarde.com.br/mundo
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DIPLOMACIA Presidente dos EUA tem dito que o acordo é “um dos piores” já assinado por seu país

Governo do Irã faz alerta sobre
saída dos EUA do acordo nuclear

Atta Kenare / AFP Photo / 05.01.2018

FRANCE PRESSE
Teerã, Irã

O Irã advertiu ontem a comunidade internacional sobre uma possível saída de
Washington do acordo sobre
o programa nuclear iraniano, a poucos dias de uma
decisão dos Estados Unidos
sobre esta questão. "A comunidade internacional deve
se preparar para uma possível saída dos Estados Unidos do acordo nuclear dentro de alguns dias", disse o
vice-ministro iraniano das
Relações Exteriores, Abbas
Araghchi, um dos principais
negociadores deste acordo,
citado pela agência oficial
iraniana Irna. "Estamos preparados para todos os cenários", acrescentou.
O acordo de julho de 2015
alcançado entre o Irã e o Grupo dos Seis - Alemanha, China, Estados Unidos, França,
Reino Unido e Rússia - permitiu levantar uma parte
das sanções internacionais
impostas ao Irã em troca de
garantias sobre o caráter exclusivamente civil de seu
programa nuclear.
O presidente dos Estados
Unidos,DonaldTrump,critica
com frequência esse acordo e
se recusou em outubro a "certificá-lo", ao chamá-lo de "um
dospiores"jáassinadoporseu
país. No entanto, Trump concordou em renovar a suspen-

Manifestantes pró-governo iranianos incendiaram semana passada uma bandeira improvisada dos EUA

são das sanções americanas
contra o programa nuclear do
Irã, e tem até sexta-feira para
decidir se deve ou não prosseguir dessa forma.
“Se Washington deixar o
acordo, a resposta do Irã será
"apropriada e dura. Os Estados Unidos certamente se
arrependerão", advertiu o
porta-voz da diplomacia ira-

niana, Bahram Ghassemi,
em coletiva de imprensa.

Carestia

As autoridades iranianas estão divididas sobre as medidas a tomar para responder
ao descontentamento popular manifestado nos recentes
protestos: o presidente Hassan Rohani defende maiores

liberdades, mas encontra resistência de um campo conservador reticente.
"Dizer que as reivindicações da população se limitam a questões econômicas
(...) é errar o tiro", declarou
ontem Rohani, citado em
um comunicado da Presidência. "O problema que temos é a distância que separa

os dirigentes da geração jovem Queremos que a geração dos nossos netos viva
como nós”, acrescentou.
De 28 de dezembro a 1º de
janeiro, houve manifestações
acompanhadas de violência
em dezenas de cidades do
país para protestar contra a
carestia e o poder, resultando
na morte de 21 pessoas.

MIANMAR

Rebeldes
Rohingya
dizem que
opção é lutar
LUIZ SERPA
A TARDE SP

Integrantes da minoria muçulmana Rohingya afirmaram não terem outra opção
a não ser lutar contra o que
eles classificaram como terrorismo financiado pelo Estado para poder defender a
sua comunidade.
No domingo, 7, o Exército
da Salvação Arakan Rohingya
(Arsa, em inglês) assumiu a
responsabilidade por uma
emboscada contra forças de
segurança de Mianmar que
deixaram várias pessoas feridas no norte de Rakhine. foi
o primeiro ataque em semanas Numa região marcada
pela violência.
Rakhine virou um campo
de guerra em agosto, quando ataques feitos por rebeldes Rohingya motivaram
uma reação militar tão brutal que as Nações Unidas
classificaram a ação como
uma limpeza étnica da minoria muçulmana.
Na sexta-feira,5, o Exército
afirmou que dez militantes
Rohingya emboscaram um
veículo a utilizando minas e
armas de fogo, deixando
dois policiais e o motorista
feridos. “A Arsa não tem opção que não seja combater o
terrorismo financiado pelo
Estado contra a população
Rohingya”, afirmou o grupo
em comunicado assinado
pelo líder Ata Ullah.

ATAQUES AÉREOS

VENEZUELA

Número de civis mortos quase dobrou

Atendimento a crianças
desnutridas dobra em 1 ano

LUIZ SERPA
A TARDE SP

Mais de 15 mil civis foram
mortos por armamento explosivo em 2017, representando um crescimento de
42% em apenas um ano, de
acordo com uma pesquisa
realizada pela organização
Action on Armed Violence
(Ação na Violência Armada,
em tradução livre).
O aumento - liderado por
ataques aéreos, que mataram
quase o dobro de civis em
2017 na comparação com o
ano anterior - coincidiu com
os ataques liderados pelos Estados Unidos para recuperar
áreas tomadas pelo Estado Islâmico (ei), como Mosul, no
Iraque, e Raqqa, na Síria.
Parlamentares britânicos
se mostraram bastante preo-

AIRWARS MONITORA
MORTES DE CIVIS
De acordo com a Airwars
número estimado de
mortes de civis causadas
por ações lideradas pelos
EUA no Iraque e na Síria
o ano passado ficou entre
11 mil e 18 mil

cupados e levantaram questionamentos sobre a transparência nos critérios utilizados
pelo ministro da Defesa para
determinar se um indivíduo
seria combatente do EI.
O Reino Unido afirmou
que não há evidências conclusivas de que seus ataques
tenham levado à morte de
civis, enquanto o exército

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
PREGÃO PRESENCIAL N˚ 001/2018 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna

público, que se encontra disponível na sede da administração sala da Comissão Permanente de
Licitação. Centro Administrativo Municipal (CAM), Rua do Bendegó, s/n, Centro – Aramari Bahia de segunda a sexta das 8:00hs até as 12:00hs o Pregão Presencial 001/18 objetivando a
contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, material penso e
odontológico a abertura das propostas 23/01/2018 as 9:00 hs, Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO - SAAE
TP 02/18. Objeto: Execução de obras, serviços de engenharia e fornecimentos relativos á execução da travessia da linha de recalque LR-20 sob a BR 407, referente ao Convênio 222.71741/2007. Dia 30/01/17 às 8:30h. Editais: 74 36149800/9803 ou saae.licitacoes@hotmail.com.
Juazeiro/Ba, 09/01/18. Acácio Santos Siqueira. Presidente da CPL.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30804745.2017.CPL SFIEB.PE.0095.SENCOMP
Objeto: Aquisição de ferramentas manuais e de corte.
Abertura: 18/01/2018 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, 09/01/2018
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO
CREDENCIAMENTO Nº 009/2017
Comunicamos aos interessados a prorrogação do período de credenciamento das
empresas/Pessoas Físicas. Objeto: CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS
(INCLUSIVE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL) E OU PESSOAS FÍSICAS, DEVIDAMENTE
REGISTRADAS NO CREA/CAU, CUJO OBJETO SOCIAL (NO CASO DE PJ)
CONTEMPLE ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA,
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS. Período de credenciamento: até
dia 28/02/2018, Horário; 07:00 hs às 13:00 hs, na sala da Comissão de Licitação, situada
no CAM – Centro Administrativo Municipal na Rua Manoel Romão, n° 23 – Alagoinhas
Velha, Alagoinhas /BA – CEP: 48030-530. O Edital estará á disposição gratuitamente no
site http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações Tel. (0xx75) 34228607. Alagoinhas-BA, 27/12/2017. Robério Neves de Souza - Presidente da COPEL.

americano afirmou que
seus ataques na Síria e no
Iraque causaram, de forma
não intencional, a morte de
cerca de 801 civis.

Mortes por explosivos

Apesquisaglobal,compilada
pela Action on Armed Violence, organização que destaca os prejuízos civis causados por armamento explosivo, afirma que o número de
mortos por explosivos lançados do ar cresceu 82%, saltando de 4.902 em 2016 para
8.932 ano passado.
Os países que mais sofreram com o alto número de
mortes foram a Síria, onde a
morte de civis teve um crescimento de 55%, com 8.051
mortes; o Iraque, que teve
aumento de 50%, saltando
para 3.271 fatalidades; e o

Afeganistão, em que 994 civis morreram. Clive Lewis,
integrante do parlamento
britânico, fez um chamado
para que o ministro da Defesa reassuma o compromisso de reduzir a morte de
civis e pediu que seja revelada a forma como os combatentes são identificados.
“Um dos desafios que surgiu a partir dos nossos esforços militares contra o Estado Islâmico na Síria e no
Iraque é a falta de clareza no
critério utilizado pelo ministro da Defesa para determinar quem são os combatentes do Isis. Saber diferenciar quem tem participação
ativa nas hostilidades e
quem não tem é pré-requisito para identificar quem
são os alvos e também os
civis”, afirmou Lewis.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 16.418.022/0001-06
AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
Contratação de empresa especializada para serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de
Bom Jesus da Lapa, sob o regime de menor preço global. Abertura: 24/01/2018 às 08hs:00min.
Edital: Sede da Câmara Municipal. Bom Jesus da Lapa, 09/01/2018. Janethe Fogaça Barbosa Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE LICITAÇÃO. O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA informa que
realizará a seguinte licitação: Pregão Presencial SRP nº 001/2018 - OBJETO: contratação de serviço de hospedagem para servidores municipais, profissionais dos programas de rastreamento do glaucoma, câncer de
mama e mais médico para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município e para palestrantes,
técnicos contratados que permanecerão neste Município para ministrar eventos, palestras, cursos, reuniões,
mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. Data:
22/01/2018 – Horário: 09h00min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.salinasdamargarida.ba.io.org.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail copel.salinasdamargarida@gmail.com
ou pelo Tel. 075 3659-1061. Salinas da Margarida, 08 de janeiro de 2018. Leonardo Vasconcelos Albuquerque
- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
CNPJ N: 13.761.697/0001-65

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
A CPL da PM de Itamaraju- BA realizará licitação em 19/01/2018, às 9:00h, em sua sede, para Aquisição
de Pneus, Câmara de ar e Protetor, a fim de atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
Edital na sede. T:(73)3294-1744 - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.
br. - Em, 05/01/2018 - Samuel de Almeida Silva - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018
A CPL da PM de Itamaraju- BA realizará licitação em 22/01/2018, às 9:00h, em sua sede, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Acesso à Internet dedicada e normal, ambas FULL-DUPLEX, com fornecimento mínimo de 01 (um) IP público, com acesso em Fibra Óptica, visando atender
as demandas das Secretarias do Município de Itamaraju, Bahia. Edital na sede. T:(73)3294-1744 - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.br. - Em, 08/01/2018 - Samuel de
Almeida Silva - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
A CPL da PM de Itamaraju- BA realizará licitação em 22/01/2018, às 12:00h, em sua sede, para Contratação de Empresa Especializada na Locação de Impressora Multifuncional, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, bem como a manutenção dos equipamentos e reparo das mesmas, a fim de atender
as Demandas das Secretarias desta Municipalidade. Edital na sede. T:(73)3294-1744 - Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.br. - Em, 08/01/2018 - Samuel de Almeida Silva
- Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018
A CPL da PM de Itamaraju- BA realizará licitação em 19/01/2018, às 11:00h, em sua sede, para Aquisição
de Medicamentos a fim de atender as demandas da secretaria de Saúde desta Municipalidade. Edital na
sede. T:(73)3294-1744 - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.br. - Em,
08/01/2018 - Samuel de Almeida Silva - Pregoeiro.

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

A ONG Cáritas Venezuela revelou que atendeu em 2017
quase o dobro de crianças
desnutridas em relação ao
ano anterior. O levantamento foi divulgado na noite de
domingo , 7, pela coordenadora da organização crista,
Susana Raffalli, que relaciona a crise humanitária, quejá dura três anos, à dificuldade imposta pelo governo
de Nicolás Maduro ao fornecimento de alimentos e
medicações à população e
entidades e, pelos índices,
seguindo instruções da Organização Mundial da Saúde (OMS), é possível apontar
uma “emergência humanitária” na Venezuela.

Pelas contas de Susana,
mais de três mil crianças
com problemas de desnutrição foram atendidas pela
Cáritas em 2017. Susana
aproveitou o anúncio, feito
durante sessão no Parlamento, para falar das dificuldades da ONG.
“Estamos apenas em janeiro e a Cáritas Venezuela
já apresenta um déficit de
alimentos O pior é que não
se sabe quando teremos”. Ela
também alertou sobre a incidência de crianças diagnosticadas com doenças que
haviam sido erradicadas do
país, como malária e sarampo. Susana destaca que, em
outubro de 2016, 8,7% das
crianças tinha desnutrição
grave “Fechamos 2017 com
15,6%, quase o dobro”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 333-2017 – PREGÃO ELETRÔNICO 215-2017-Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão de obra de segurança desarmada a
fim de atender as necessidades de segurança da SMTT à equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de
Transportes e Trânsito, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo: Menor preço. Data: 23/01/2018 às 09h30
(Horário de Brasília). Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias
úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345. Edital no site: www.bllcompras.
org.br. Feira de Santana, 08/01/2018. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA. TOMADA DE PREÇO N°. 001/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de engenharia, visando a Construção de 02 Pontes no Perímetro Urbano da Cidade de
Mucugê, conforme Convenio nº 832123/2016, Ministério do Turismo/Caixa. TIPO: Menor Preço. ABERTURA:
25/01/2018, às 9h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações,
onde o seu exemplar poderá ser retirado presencialmente, de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro,
mediante recolhimento de taxa no valor de R$ R$ 50,00 (cinquenta reais), através do DAM ou no portal da prefeitura no endereço https://io.org.br/ba/mucuge/acessoainformacao, Mucugê/B, 08 de janeiro de 2018. Lizandra
Santos Novaes – Presidente da CPL.

ESPORTE CLUBE BAHIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 15 de janeiro de 2018, com primeira convocação
às 18h e segunda convocação às 18:30h, na Arena Fonte Nova, localizada da Ladeira da Fonte das Pedras, s/n,
Nazaré, nesta Capital, com a seguinte pauta:
1 - Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior;
2 - Fixação das remunerações do Presidente e do Vice-Presidente (art. 24, XVIII, do novo Estatuto);
3 - Fixação anual do valor da taxa de adesão e das mensalidades da categoria sócio contribuinte (art. 24, XIX, do
novo Estatuto);
4 - Fixação do valor atualizado do título de sócio patrimonial apenas para apuração do valor da “taxa de transferência” (art. 75, do novo Estatuto);
5 - Encaminhamento do programa “Dignidade dos Ídolos”, para apreciação, aprovação e regulamentação pelo
Conselho Deliberativo;
6 - Apresentação do calendário anual de reuniões do Conselho Deliberativo (parágrafo único, do art. 14, do RICD);
7 - Formação das Comissões Temáticas do Conselho Deliberativo (art. 23, parágrafos 5º e 6º, do novo Estatuto);
8 - O que ocorrer.
Salvador, 09 de janeiro de 2018.
Carlos Eduardo Guimarães Araújo
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

