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Não 
podemos 
deixar a 
situação 
como está. Os 
consumidores 
estão muito 
impactados 
coma alta 
frequente nas 
bombas. Vamos 
continuar sem 
trégua. O 
trabalho 
vence todos os 
desafios Elmar 
Nascimento 
Deputado federal pelo DEM da Bahia 

Negócio 
gasoso 
O governo Rui Costa (PT) está decidido a ad- 
quirir a participação da Gaspetro na Bahiagás, 
empresa de economia mista que atua na dis- 
tribuição de gás natural canalizado para todo o 
estado. Sócio majoritário da companhia, com 
51% das ações ordinárias, o governo pretende 
usaro chamado golden share, mecanismo que 
garante ao estado poder absoluto sobre deci- 
sões estratégicas, para realizar a compra. Re- 
centemente, a Petrobras anunciou a intenção 
de vender a Gaspetro parao Grupo Cosan. No 
entanto,o governo se posicionou contra a in- 
clusão dos 24,5% que a subsidiária da Petro- 
bras detém na Bahiagás. 

 
TOQUE DE CAIXA 
Segundo apurou aSatélite, Ruiquer usarapro- 
ximadamente R$ 500 milhões dos R$ 2,15 bi- 
lhões pagos pela Ford ao estado para comprar 
a fatia da Gaspetro. Antes, será preciso que o 
plenário da Assembleia Legislativa autorize o 
Executivo a destinar parte dos recursos refe- 
rentes à indenização pelo fechamento da fá- 
brica da montadora em Camaçari. 

Bolsa de valores 
Para justificar o negócio,o governo alegará que 
a parte da Gaspetro na Bahiagás está muito aci- 
ma do valor oferecido pela Petrobras e que, após 
adquirir as ações, a intenção é vendê-las por um 
preço mais alto. Entre os interessados, está a 
Mitsui, também sócia do estado na empresa, 
com 24,5% do bolo. A ofensiva esbarra na difi- 
culdade de utilizar a verba da Ford para opera- 
ções de cunho exclusivamente empresarial. 
   

Terceira trava 
O falso cônsul Adailton Maturino, acusado de lide- 
raro esquema da Faroeste, tem outra barreira 
para deixara cadeia, mesmo com a liberdade con- 
cedida pelo relator do caso no STJ, ministro Og 
Fernandes. Além da prisão determinada no âmbito 
da Operação Immobilis, conforme noticiado pela 
coluna sexta passada, ele tem preventiva decre- 
tada pela Justiça do Piauí por furto de processo. 
   

Nova temporada 
Embora tenha revogado a prisão de Maturino, 
Og Fernandes negou, quinta-feira, a soltura do 
juiz Sérgio Humberto Quadros, acusado de par- 
ticipar da grilagem de terras no Oeste baiano. 

Praça da vez 
O boom no segmento de alu- 
guéis residenciais em Salvador 
atraíram o interesse da Housi, 
startup pioneira em moradia por 
assinatura. Presente em gran- 
des capitais brasileiras, como 
São Paulo, Rio, Belo Horizontee 
Fortaleza, a Housi apontou a 
bússola paraa capital baiana, 
uma das suas principais apostas 
para expandir a mais nova ten- 
dência do mercado imobiliário: 
locações de imóveis reforma- 
dos e equipados por curto pra- 
zo, com taxas e serviços inclu- 
sos, sem necessidade de fiador 
ou comprovação de renda. 

 

Causa e efeito 
A chegada da Housi, que ainda 
em processo de implantação 
na cidade, dará origema um 
novo empreendimento no 
Porto da Barra, idealizado pela 
Carozo Desenvolvimento 
Imobiliário com foco em mora- 
dia por assinatura. 

 

BAHIA 

Oscar de Menezes Palmeira 1ª PRAÇA - 14.10.2021 / 2ª PRAÇA - 30.10.2021, às 10 horas. 
LEILOEIRO OFICIAL www.oscarleiloes.com.br 

Imóvel situado no COND. FLORAL PARAlSO RESIDENCE, apto A−701, do 6º andar, sendo composto por 03 (três) quartos, 
sendo 01 (um) su te, banheiro social, sala com varanda, cozinha e área de serviço conjugadas e 02 (duas) vagas no  

estacionamento identificadas com os nºs. 167 e 168, com área privativa principal de 81,34 m², área privativaacessória de 
25,00 m², área de uso comum de 17,56 m², totalizando uma área total de 123,90 m², correspondente a fraç o ideal do todo 
de 0,01145, edificado no lote 07 da quadra 08, ao Norte frente para a Rua José Alencar Gomes da Silva, onde mede 105,0 
metros; lateral direitaao Lestedo lote mede 80,0 metros, confrontando com os lotes 49, 02, 03, 04 e 06; lateral esquerda 

ao Oeste do lote mede 80,0 metros com a AV−02; fundos ao Sul mede 105,0 metros confrontando com a Rua Itamar 
Augusto Cautieiro Franco, situado no Loteamento Novo Para so, inscriç o imobiliária 0781.00308.025. Cujo o nº de  
matr cula 26.451, encontra−se no Cartório de Registro de Imóveis, T tulos e Documentos e Civis das Pessoas Jur dicas de 
Lu s Eduardo Magalh es − Bahia. OCUPADO, provenientede uma Consolidaç o de Propriedade. Maiores informaçõestel 

:719 88861385 / no local 61 9126 6947 (Daniel). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA (BA) 
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021) | LICITAÇÃO Nº: 903494 - O Município, através do seu 

Pregoeiro torna público a licitação, citada. Objeto: Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final 
de resíduos de serviços de saúde (Lixo Hospitalar) provenientes do município . ABERTURA DAS PROPOSTA dia 09 de 

Novembro de 2021, ÀS 08H00MIN E DISPUTA DE LANCES DIA 09 de novembro 2021, AS 09:00 HORAS. O edital este 

disponível no site www.paratinga.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br demais informações poderão ser obtidas na sala da 

Comissão de Licitação localizada à situada na Rua Benjamim Constant, S/Nº, Centro – Paratinga-Bahia (EM CIMA DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL), no horário das 08h00min às 12h00min. Informações através do tel: (77) 3664 - 2063 e do e-mail 

licitacao.paratinga.jbt@gmail.com Jeferson Brito Teles - Pregoeiro. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

SINDICAIS DO TRIÊNIO 2022/2024 – AVISO RESUMIDO 

A Diretoria Executiva do SISE – SINDICATO DOS SERVIDORES EM EDUCAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO através do seu Presidente abaixo firmado, nos moldes 

do artigo 35° do Estatuto do Sindicato, CONVOCA a todos os seus filiados em condições eleitorais 
de votar e ser votado nos moldes estabelecidos nos artigos 39° e 40° do Estatuto para as 
ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVAE DO CONSELHO FISCAL, parao Triênio 2022/2024. 
A eleição ocorrerá no dia 17 de Dezembro de 2021, em conformidade com o Estatuto, iniciando 
às 08:00 horas, com duração até as 16 horas. O local de votação será no Auditório do 
Colégio Augusto Galvão de Campo Formoso – BA, na Rua Alameda José Rufino, s/n Centro, 
Campo Formoso – BA, podendo haver urnas ittinerantes a critério da Comissão Eleitoral. 
A partir do dia 18 de outubro, abre-se o prazo de 15(quinze) dias para inscrição de CHAPAS, no 
horário das 08:00 às 14:00 horas, podendo concorrer como candidato os filiados quites com a 
Tesouraria do SISE e em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
O registro de Chapa para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverá ser realizado na sede 
da entidade, sendo que a Secretaria do Sindicato, através de pessoa designada pelo Presidente, 
receberá e protocolará os registros no prazo acima mencionado, no horário estabelecido. 
A íntegra deste Edital será publicada no site do sindicato, em suas redes sociais, veiculado em 

rádio e afixado na sede da entidade e nas escolas municipais. 
Campo Formoso, 08 de Outubro de 2021. 

 
MAURÍCIO HERMÓGENES SOUZA- PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON 
AVISO DE LICITAÇÃO. Aviso de Licitação: Edital: Pregão Eletrônico nº 106/2021. Abert.: 08/11/2021 
às 09:00h. Através do site www.licitacoes-e.com.br. Obj: registro de preço para eventual aquisição de 
materiais permanentes para atender nas atividades, projetos e eventos esportivos da gerência de es- 
portes. Edital e demais informações e atos posteriores na Prefeitura de Miguel Calmon, no site: https:// 
acessoainformacao.miguelcalmon.ba.gov.br/ e no site: www.licitacoes-e.com.br. Weskley Marley Almeida 
Pereira - Pregoeiro. 
AVISO DE LICITAÇÃO. Aviso de Licitação: Edital: Pregão Eletrônico nº 111/2021. Abert.: 09/11/2021 às 
09:00h. Através do site www.licitacoes-e.com.br. Obj: registro de preço pra eventual contratação de em- 
presa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos da linha leve e pesada. 
Edital e demais informações e atos posteriores na Prefeitura de Miguel Calmon, no site: http:// https:// 
acessoainformacao.miguelcalmon.ba.gov.br/ e no site: www.licitacoes-e.com.br. Weskley Marley Almeida 
Pereira - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUÍPE 
CNPJ N: 14.222.574/0001-19 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2021 
A Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia, através do seu Pregoeiro 
Oficial, torna público que no dia 09 de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sede do Paço 
Municipal, situado na Praça Manoel Teixeira de Freitas s/n - Centro – Conceição do Jacuípe, irá 
realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço, tipo menor 
preço por lote, visando a aquisição de cestas básicas para atender as necessidades do Município 
de Conceição do Jacuípe. Maiores informações e edital no Setor de Licitação, no endereço acima 
mencionado. Custo do edital impresso R$ 15,00(quinze reais). Conceição do Jacuípe - BA, 22 de 
outubro de 2021. Edval Brito de Oliveira – Pregoeiro Oficial. 
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PARTICIPE! 

 
INSCRIÇÕES GRATUITAS: 

RADIOBAHIAFM.COM.BR]BOAPROVA 

 

 
 

REALIZA(ÃO: 

 
 

´ P r ê = İ O  S d t r d F é  S de G O n  C U r S O   G U l  t U r d l .   
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