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COVID–19 Empreendedorismo feminino foi o tema da live de ontem do A TARDE Conecta

CURTAS

EMPREENDEDORAS BAIANAS
DEBATEM O PÓS-PANDEMIA

Cesta básica cai
em 13 capitais

Shirley Stolze / Ag. A TARDE

MARJORIE MOURA

O Grupo A TARDE promoveu
ontem mais uma edição do
A TARDE Conecta com live de
mesa redonda sobre o tema
Mulheres e empreendedorismo no pós-pandemia, mediada pelo jornalista Osvaldo Lyra, que contou com a
participação de Rosemma
Maluf, vice presidente da Associação Comercial da Bahia
e coordenadora da Câmara
Estadual da Mulher Empresária da Fecomércio; Carla
Kuehn, coordenadora do
projeto Sebrae Delas; e Julieta Palmeira, titular da Secretaria de Política para Mulheres (SPM).
Rosemma Maluf falou sobre sua experiência como
empresária, similar à da
maioria das mulheres que
empreendem. “Quando a
gente fechou o negócio, o que
envolveu toda a tensão referente aos colaboradores e
fornecedores, além da sobrevivência da empresa, fomos
para dentro de casa, acumulando os trabalhos domésticos e cuidados com a família”, disse. Ela lembrou
que a maior parte dos negócios empreendidos pelas
mulheres, de micro e pequeno porte, são da área de serviços, o setor mais impactado pela pandemia. “Mulheres são menos absorvidas pelo mercado formal e partem
para empreender”, disse.
Segundo estudo da Organização das Nações Unidas
(ONU), a pobreza tem gênero e cor, ela é feminina e
negra, lembrou, e são estas
mulheres as que estão sofrendo mais os efeitos da
pandemia, disse. Acrescentou que as mulheres são
maioria nas universidades,
mas um número muito pequeno estão em postos de
poder. Do ponto de vista econômico, poucas mulheres

Mediada por Osvaldo Lyra, a live contou com a participação de Rosemma Maluf, Carla Kuehn e Julieta Palmeira
têm acesso a crédito. Quando se fala em liderança, as
características de um líder,
como assertividade, flexibilidade e resiliência, não são
inerentes a um gênero. Porém, menos de 13% das mulheres estão no parlamento
e menos de 13% nos altos
cargos das empresas privadas. Para que a mulher se
veja no espaço de poder, se
empenhe em avançar, ela
precisa de um modelo. Se
tiver mais espaço, terá mais
protagonismo para avançar,
ensinou.
“Temos força de trabalho
e força de consumo. Precisamos trazer o debate sobre
a equanimidade de gênero
para a sociedade. Países
mais desenvolvidos são os
que têm menores diferenças
de gênero. Localmente a situação é diferente. Muitas
mulheres estão coagidas em
sua casa pela violência doméstica. Ao mesmo tempo,
mulheres são responsáveis
por 85% de decisão de compra. Se ela tem trabalho tem

poder de compra, ensinou.
Carla Kuehn explicou que
as mulheres são mais escolarizadas, porém faturam
menos. Cerca de 44% delas
empreendem por necessidade e negócios, não têm muito
planejamento e quando vem
uma crise esta situação reverbera. Parceria com a SPM
vem de 2018, e o Sebrae criou
o Sebrae Delas em 2019, trazendo solução para criar redes parceiras onde a sororidade seja prevalente.

Empoderamento

O Sebrae assinou com a ONU
Mulheres a Carta de Empoderamento da Mulher em
2018. Nos últimos três anos,
33% das empresas são lideradas por mulheres. “Mas Islândia, Noruega, Finlândia e
Suíça são os países com mais
equidadeentreosgênerosno
mundo e entre os mais desenvolvidos. Brasil está na
posição 92, o que mostra o
quanto estamos longe do padrão ideal. Mulheres são metade da população brasileira,

mas sua posição no mundo
dos negócios é pequena. Elas
sempre têm problemas com
empréstimos e pagam juros
mais altos”, discorreu. Ela
lembrou que Jorge Khouri,
ex-superintendente do Sebrae-Ba, sempre foi extremamente sensível a esta causa e foi um dos incentivadores do Sebrae Delas.
“Neste momento é preciso
ter esperança, entretanto a
pandemia está impactando
na vida de todo mundo, mas
não é igual para todo mundo,
diferente no grande setor
produtivo em relação ao que
ocorre na vida de mulheres,
maioria dos empreendedores que trabalham no mercado informal, em micro e
pequenos negócios. Mulheressãomaioriadeserviçosna
geração de renda informal,
na economia solidária”.
A secretária Julieta Palmeira disse que no Brasil
mulheres ocupam menos
cargos de poder por questões
históricas de desigualdades
entre homens e mulheres,

Edson Lopes Jr. / A2AD / Divulgação / 13.1.2015

No ápice da pandemia, 8,9 mi de
brasileiros ficam desempregados
AKEMI NITAHARA
Agência Brasil, Brasília

O segundo trimestre de
2020 registrou recorde na
redução de 9,6% no número
de pessoas ocupadas no Brasil. No total, 8,9 milhões de
pessoas perderam seus postos de trabalho de abril a
junho, em relação ao período de janeiro a março. Com
isso, a população ocupada
ficou em 83,3 milhões, o menor nível da série histórica,
iniciada em 2012. Na comparação com o mesmo período de 2019, a queda foi de
10,7%.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada ontem

pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o
primeiro trimestre do ano, a
taxa de desocupação subiu
1,1 ponto percentual e fechou o segundo trimestre
em 13,3%.
Por outro lado, o número
de desocupados ficou estável em 12,8 milhões de pessoas. Segundo a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy,
essa estabilidade na desocupação se explica pela redução da força de trabalho, que
soma as pessoas ocupadas e
as desocupadas.
“Essa taxa é fruto de um
percentual de desocupados
dentro da força de trabalho.
Como a força de trabalho sofreu queda recorde de 8,5%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL
CNPJ N: 16.137.291/0001-02

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

O Município de Aurelino Leal comunica a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, para AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS regida pelas Leis Federal n° 10.520/02 e 8666/93 e suas
alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 19 de Agosto de 2020, às 08:30 horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Aurelino Leal, localizada na Avenida Alonso, s/nº, Centro. O edital poderá ser adquirido
na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.aurelinoleal.io.org.br. Informações no setor de
licitações ou através do e-mail: licitacaoaleal@gmail.com. Aurelino Leal, Bahia, 06 de Agosto de 2020.
Gildásio Coelho Teixeira Junior. Comissão de Licitação.

devido ao patriarcalismo e à
masculinidadetóxica.“Nãoé
possível ter desenvolvimento sustentável, sem igualdade de gênero e inclusão de
pessoas”, defendeu. O Sebrae
já assumiu esta agenda e a
Agenda 20/30 que é de equidade de gênero.
“Nósvamosfazeristoaqui,
em breve, com a Federação
das Indústrias do Estado da
Bahia e a Federação do Comércio. Mas também temos
que lembrar que a autonomia econômica e social das
mulheres não pode existir se
elas não puderem ser inseridas neste segmento do empreendimento com planejamento e acesso ao crédito.
Temos que defender a criação de fundo que faça empréstimos para mulheres,
nos moldes do Fundo Esperança que oferece crédito para mulheres a longo prazo
sem juros. As mulheres são
boas pagadoras e ao receberem ajuda na organização e
planejamento têm sucesso
com rapidez”, finalizou.

em função da redução no
número de ocupados, a taxa
cresce
percentualmente
mesmo diante da estabilidade da população desocupada”, explica

Força de trabalho

A força de trabalho potencial chegou a 13,5 milhões de
pessoas, com a entrada de 5,2
milhões de pessoas na categoria. Esse grupo reúne
pessoas disponíveis para
trabalhar, mas que não se
enquadram como ocupados
nem como desocupados. Segundo Adriana, motivos ligados à pandemia da Covid-19 foram alegados por
boa parte das pessoas por
não estarem trabalhando.
O nível da ocupação caiu

População ocupada registrou o menor nível da série

5,6 pontos percentuais frente ao trimestre anterior,
atingindo 47,9%, o menor da
série histórica. A população
subutilizada cresceu 15,7%,
chegando a 29,1%, um total
de 31,9 milhões de pessoas.
Já a população fora da força
de trabalho chegou a 77,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº028/2020, objetivando a Aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI’S), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social
frente à pandemia do coronavírus, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço por Lote. Sessão de
Abertura das propostas: 20 de Agosto de 2020, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site
http://licitacao.provoq.com.br/As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através
do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@
gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº
45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em 06 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

milhões de pessoas, o maior
contingente da série histórica, com crescimento recorde de 15,6%, ou 10,5 milhões
de pessoas, na comparação
trimestral. Todos os setores
analisados pela Pnad Contínua sofreram perdas no
número de ocupados.

No mês de julho, o custo da
cesta básica caiu em 13 das
17 capitais analisadas pelo
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
Nas outras quatro capitais,
o custo subiu. Entre as capitais analisadas, a cesta
básica mais cara encontrada foi a de Curitiba, onde o
preço médio estava em torno de R$ 526,14; seguida por
São Paulo, com custo médio de R$ 524,74. A cesta
mais barata era a de Aracaju, com preço médio de
R$ 392,75. Em Salvador, o
valor da cesta ficou em
R$ 415,22. Em Curitiba, o
preço da cesta cresceu
3,97%, o que também ocorreu em Florianópolis, com
crescimento de 0,98%,
Campo Grande, 1,01%, e Recife crescimento de 0,18%.
Em Salvador, a queda foi de
-0,94.

Poupança volta a
atrair investidor
Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros,
a caderneta de poupança
voltou a atrair o interesse
em meio à pandemia provocada pela Covid-19. No
mês passado, os investidores depositaram R$ 27,14 bilhões a mais do que retiraram da aplicação, informou ontem o Banco Central. Em julho de 2019, os
brasileiros tinham sacado
R$ 1,61 bilhão a mais do que
tinham depositado. O resultado de julho é o maior
já registrado para o mês
desde o início da série, em
1995. Com o resultado de
julho, a poupança acumula
entrada líquida de R$ 111,58
bilhões nos sete primeiros
meses do ano. A aplicação
tinha começado o ano no
vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram R$ 15,93 bilhões a
mais do que depositaram.

Guedes anuncia
privatizações
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou ontem que, dentro de 30 a 60
dias, anunciará três ou quatro privatizações de grandes empresas. Ele participou de evento transmitido
pela internet organizado
pela Fundación Internacional para la Libertad (Fundação Internacional pela
Liberdade), presidida pelo
escritor peruano Mario
Vargas Llosa, ganhador do
Prêmio Nobel de Literatura.
“Vamos anunciar três ou
quatro privatizações de
grandes companhias”, disse o ministro, que não
anunciará os nomes das
empresas neste momento.
Ele disse acreditar no apoio
do Congresso Nacional.
Guedes afirmou que o presidente Jair Bolsonaro dá
suporte para que o governo
siga com as privatizações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL 25/2020. Dia 19/08/2020 às 9h. Objeto: Aquisição de veículo de 07
lugares. Menor valor por Item. //////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 26/2020. Dia 19/08/2020 às
11h. Objeto: aquisição e fornecimento de refeições, salgados e lanches. Edital: na CPL, de 8 às
12h ou http://www.americadourada.ba.gov.br/publicacao/licitacoes. América Dourada/Ba, 06 de
agosto de 2020. Ivanilson C. Rocha Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020FMS

EDITAL (Artigo 1430 - O e seguintes do Código de Normas das Serventias Extrajudiciais do Estado da Bahia) - PRAZO:
15 DIAS. FINALIDADE: CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO SOLO E SUAS ACESSÕES EM FAVOR DO
DESTINATÁRIO DA CONSTRUÇÃO, HAJA VISTA A INTENÇÃO DE COMPRA E VENDA CONSUBSTANCIADA NA
DECLARAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. PROPRIETÁRIO DO SOLO: ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO. PROPRIETÁRIO
DA CONSTRUÇÃO: MARIA LUCIA MELO SOUZA. 1° REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. A
Dra. MANUELLA CARDOSO BEZERRA VIEIRA, Oficial do 1° REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTO ANTONIO DE JESUS/
BA, na forma da Lei, FAZ SABER, que MARIA LUCIA MELO SOUZA, na qualidade de solicitante e possuidora (nos
termos da Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada no 1o Tabelionato de Notas desta Comarca, Livro no 107, Fls.
no 073), inscrita no CPF sob o n° 460.786.905-82, titular do RG n° 3.790.337-SSP/BA protocolou em 06/07/2020,
prenotado sob o n° 26499 o requerimento de reconhecimento de consolidação da propriedade plena do solo em seu
favor, nos termos dos artigos 4°, 14, §2°, alíneas “b”, “c” e “d”, e artigos 15 a 17, todos do provimento conjunto CGJ/
CCIN n° 08/2019 - TJBA, do imóvel urbano situado na Rua Dr. Antônio José de Araújo, no 388, Bairro São Benedito,
Santo Antônio de Jesus - BA, com área de terreno de 552,00M2 e área construída de 132,00M2, registrado sob o
número 71, 72, 73 e Averbações 75 e 77 na Matricula 300 do livro n° 02 B do 1° Registro de Imóveis, conforme
planta e memorial descritivo disponível para consulta no cartório. Fica intimado o Sr. ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO OU
SEUS POSSÍVEIS HERDEIROS E SUCESSORES, INCERTOS OU NÃO SABIDOS, INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, ALÉM DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, TITULARES DE DIREITO
REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS OU AVERBADOS NA MATRICULA N° 300 DO IMÓVEL, em relação
ao pedido, para que, caso seja de interesse, apresentem impugnação escrita perante o Oficial do 1° Registro de
Imóveis de Santo Antônio de Jesus/BA, com os fundamentos da sua discordância, no prazo legal de até 15 (quinze)
dias corridos a contar da publicação do primeiro edital, cientes de que, caso não seja apresentada impugnação no
prazo mencionado, presumir-se-á a anuência quanto aos termos do pedido de reconhecimento de consolidação
da propriedade plena do solo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 023/2020(REPUBLICAÇÃO). O município de Itabuna
comunica a republicação do Pregão Eletrônico-SRP Nº 023/2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE PLANTAS E PROJETOS EM
AUTOCAD. Recebimento das propostas até 19/08/2020 às 10:00h – Abertura das propostas 19/08/2020 às 10:15h.
Início da sessão de disputa de preços 19/08/2020 às 11:00h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura
Municipal ou através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 828806. Informações no setor
de licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna, Bahia, 06 de agosto de 2020. LUCIANE DE
CARVALHO SOARES BARRETO. Pregoeira Designada.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2020. O Município de Itabuna comunica a abertura do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES DE
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, regida pelas Leis Federais n° 10.520/02 e 8666/93 e suas alterações. A
Licitação será realizada no dia 19 de agosto de 2020, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itabuna,
localizada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano. O edital poderá ser adquirido através do site http://www.
itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com.
Luciane de Carvalho Soares Barreto – Pregoeira Designada. Itabuna - BA, 07 de agosto de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 028/2020. O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico-SRP Nº
028/2020 destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLÁSTICOS E DE ESCRITÓTIO,
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recebimento das propostas até
20/08/2020 às 10:00h – Abertura das propostas 20/08/2020 às 10:15h. Início da sessão de disputa de preços
20/08/2020 às 14:00h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.
ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 828798. Informações no Dept° de Licitações ou através do e-mail:
itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 07 de agosto de 2020. Luciane de C S Barreto – Pregoeira Designada.

Aviso. Tipo CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020FMS. A empresa ou pessoa física interessada em prestar
serviços na área de saúde deverá apresentar no Período do dia 11/08/2020 até o dia 31/12/2020, com primeira
sessão pública marcada para o dia 11/08/2020 ás 09:00 .Objeto: CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO
DE Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, para disponibilização de um médico para atuação no PSF João Almeida passos
do Povoado de São Pedro, localidade do Município de Lagedo do Tabocal .As demais fases serão publicadas no
Diário Oficial www.lagedodotabocal.ba.io.org.br. Lagedo do Tabocal - BA, 06/08/2020. Jeane Moreno Santos Moraes
- Presidente da COPEL.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam convocados os associados deste Sindicato no gozo de seus direitos sociais, para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de agosto de 2020, na sua sede localizada na
Casa do Comércio José Heliodoro Lima Viana, sito à Rua 10 de Novembro, 720, Bairro Recreio, às 15h00 (quinze
horas), em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou em segunda convocação
às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), com qualquer número de associados, obedecendo à seguinte pauta:
1- Discutir e deliberar sobre as propostas de revisão salarial do acordo coletivo de trabalho apresentadas pelo
Sindicato dos Condutores em Transporte Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia – SINTRACAP.
2- Autorizar assinatura de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, em vigor.
Vitória da Conquista, 07 de agosto de 2020.
JOÃO LUIZ DOS SANTOS JESUS
PRESIDENTE DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

