
POLÍTICA
SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 27/4/2020A8

politica@grupoatarde.com.br

Celso de Mello
deve permitir
PF investigar
Bolsonaro

DA REDAÇÃO

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Celso de
Mello deve deferir hoje a
abertura do inquérito solici-
tado pela Procuradoria Geral
daRepública(PGR)queapura
possíveis crimes cometidos
pelo presidente Jair Bolsona-
ro denunciados pelo ex-mi-
nistro Sergio Moro na última
sexta-feira, 24. A informação
é da coluna da Míriam Leitão,
do Jornal O Globo.

Após deferir a investiga-
ção, Celso de Mello deverá
marcar diligências, segundo
uma fonte do STF à coluna.
Assim, caberá a Polícia Fe-
deral,centrodadiscussãoen-
tre o ex-ministro da Justiça e
o presidente da República,
cumprir as diligências.

Na última semana, Bolso-
naro exonerou Maurício Va-
leixo da direção da PF, o que
motivou Moro a deixar o co-
mando do Ministério da Jus-
tiça acusando o presidente de
interferir na polícia. Alexan-
dreRamagem,ex-chefedese-
gurança de Bolsonaro e pró-
ximo a família do presidente
é favorito a assumir o cargo.

Após as denúncias de Sér-
gio Moro, a Procuradoria Ge-
ral da República (PGR) so-
licitou o pedido de inquérito
ao STF para apurar crimes de
corrupção e obstrução da
justiça que podem ter sido
cometidos por Bolsonaro.

O pedido irá apurar a
eventual ocorrência dos cri-
mes de falsidade ideológica,
coação no curso de processo,
advocacia administrativa,
prevaricação, obstrução de
justiça, corrupção passiva
privilegiada, denunciação
criminosa e crime contra a
honra.

CARGO Atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência deve ser anunciado para o lugar de Moro

Jorge Oliveira é cotado para
ser o novo ministro da Justiça
DA REDAÇÃO

O atual ministro da Secre-
taria-Geral da Presidência,
Jorge Oliveira, deve ser
anunciado como novo mi-
nistro da Justiça e Segurança
Pública, no lugar de Sergio
Moro, que deixou o cargo na
sexta-feira, 24, alegando in-
terferência política do pre-
sidente Jair Bolsonaro na Po-
lícia Federal.

Jorg e Oliveira foi o nome
que a família Bolsonaro que-
ria na pasta. No sábado, 25,
ele se reuniu com o presi-
dente na residência oficial
do Palácio da Alvorada para
negociar a chefia da pasta.
Segundo informações vei-
culadas pela imprensa, Oli-
veira apresentou resistência
em assumir o ministério,
mas acabou aceitando car-
go. O ministro da Secretaria
já foi chefe de gabinete na
Câmara de Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), filho do pre-
sidente.

Outramudançadefinidaé
a de Alexandre Ramagem,
atual diretor da Agência Na-
cional de Inteligência (Abin)
como novo diretor-geral da
Polícia Federal. O ex-chefe
de segurança de Bolsonaro
irá assumir o comando da PF
após a exoneração de Mau-
rício Valeixo. No entanto, o
deputado federal Marcelo
Freixo (PSOL-RJ) entrou com
uma ação para impedir a no-
meação de Ramagen, que se-
gundo ele é "amigo dos fi-
lhos do presidente" como o
senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), investi-

gado pela Polícia Federal e
pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro (MP-RJ).

Comando da PF
O presidente da república
Jair Bolsonaro sugeriu o no-
me de Alexandre Ramagem,
amigo de seu filho Carlos
Bolsonaro, para assumir a
direção-geral da Polícia Fe-
deral (PF), ontem.

Ao ser questionado numa

rede social sobre a proximi-
dade com o possível candi-
dato ao cargo ele retrucou: E
daí? Antes de conhecer
meus filhos, eu conheci o
Ramagem. Por isso deve ser
vetado? Devo escolher al-
guém amigo de quem?

Atitude acontece logo
apósademissãodeMaurício
Valeixo do comando da PF e
saída de Sergio Moro do Mi-
nistério da Justica e Segu-

rançaPública.AlexandreRa-
magem é diretor-geral da
Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin).

O nome também foi de-
fendido pelo vereador Car-
los Bolsonaro (Republica-
nos-RJ). Em uma foto pos-
tada no instagram, Rama-
gem aparece em uma festa
ao lado do filho do presi-
dente, que é alvo de apura-
ção da PF.

Alan Santos / PR

Jorge Oliveira era o nome que a família Bolsonaro queria na pasta da Justiça e Segurança Pública

“E daí? (...) Por
isso deve ser
vetado. Devo
escolher
alguém amigo
de quem?”
JAIR BOLSONARO, sobre a escolha
do amigo do filho para direção da PF
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PT confirma Major Denice como
pré-candidata à prefeitura
DA REDAÇÃO

Após reunião virtual reali-
zada na tarde de ontem, o
Partido dos Trabalhadores
(PT) oficializou a escolha da
Major Denice como pré-can-
didata à Prefeitura de Sal-
vador. A decisão foi tomada
de forma virtual, pela inter-
net, e nominal com a par-
ticipação de cerca de 45 de-
legados do PT de Salvador.

A major recebeu 32 votos.
Disputavam ainda a vaga o
ex-ministro da Cultura, Juca

Ferreira, a socióloga Vilma
Reis, a secretária de Promo-
ção da Igualdade Racial da
Bahia (Sepromi), Fabya Reis,
e o deputado estadual Ro-
binson Almeida.

Segundo o presidente do
PT de Salvador, Ademário
Costa, este é o momento de
trabalhar para os que mais
precisam.

“Avançamos uma etapa na
luta em defesa da vida das
pessoas, escolhemos a lide-
rança que vai nos conduzir
na direção da luta por uma

anunciou apoio à pré-can-
didatura de Major Denice
como candidata do Partido
dos Trabalhadores para a
disputa municipal.

Ainda no sábado, o depu-
tado estadual Robinson Al-
meida (PT) também anun-
ciou a retirada do seu nome
na disputa interna da legen-
da para apoiar a pré-candi-
datura de Denice Santiago à
Prefeitura.

Almeida avaliou que a
ex-major da PM, depois de
indicada pelo governador
Rui Costa, construiu maioria
no partido.

Raul Spinassé / Ag. A TARDE / 28.9.2017

A decisão foi
tomada ontem de
forma virtual e
nominal pelo
partido

cidade de direitos. Hoje, o PT
comemora uma mulher ne-
gra com a cara do povo de
Salvador, nossa candidata é
a cara do povo”, disse.

“Major Denice é uma es-
colha baseada na afirmação
das nossas políticas sociais,
no projeto histórico de
emancipação da classe tra-
balhadora, nas justas reivin-
dicações do povo soteropo-
litano. Fizemos vários deba-
tes e agora temos uma única
política, uma unidade par-
tidária, e é Denice quem sin-

tetiza o acúmulo desses me-
ses todos de debate e vida
partidária”, ressaltou.

Retirada de nome
Na sequência, também on-
tem, a secretária Fabya Reis,
oficializou a retirada da sua
pré-candidatura. A decisão
já havia sido comunicada ao
partido na noite de sábado,
em uma live com a parti-
cipação dos pré-candidatos
a vereador da EPS (Esquerda
Popular Socialista).

Por meio de nota, a petista

AVISODECONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 132/2020, Processo nº 23.942/2019, cujo objeto
éREGISTRODEPREÇOSPARAAQUISIÇÃODEMEDICAMENTOSque fica
programada o início do recebimento das propostas a partir das 8h do dia
12/05/2020atéas9hdodia 13/05/2020, às9h (aberturadepropostas) eàs
10h (Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico – SMS nº 133/2020,
Processo nº 25.686/2019, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃODEMEDICAMENTOS,programadao iníciodo recebimentodas
propostas a partir das 8h do dia 12/05/2020 até as 9h do dia 13/05/2020,
às 9h (abertura de propostas) e às 10h (Sessão de Disputa dos Preços).
Atenção: horário de Brasília. Os Editais e seus Anexos estarão
disponíveis nos endereços eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 23 de abril de 2020. José Egídio de
Santana – Presidente COPEL/SMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
004/2020, objetivando a aquisição de ar condicionado para as secretarias do Município de Itororó-Bahia. A
Sessão ocorrerá no dia 11 de maio de 2020, às 08:30h (oito horas e trinta minutos), no Portal de licitações do
Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.
itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.
br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 24 de abril de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
005/2020, objetivando a aquisição de materiais de permanentes (móveis, eletrônicos, eletrodomésticos). A
Sessão ocorrerá no dia 11 de maio de 2020, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), no Portal de licitações do
Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.
itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.
br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 24 de abril de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

POLÍTICA AMBIENTAL

Roseira Produtos de Petróleo Ltda, CNPJ
06.161.043/0001-35, na busca da melhoria contínua
das ações voltadas para o meio ambiente, assegura
que está comprometido em:
• Promover o desenvolvimento sustentável,
protegendo o meio ambiente através da prevenção da
poluição, administrando os impactos ambientais de
forma a torná-los compatíveis com a preservação das
condições necessárias à vida;
• Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;
• Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla
e avalia as atividades, produtos e serviços, bem como
estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;
• Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas
informações sobre seu desempenho em meio
ambiente;
• Praticar a reciclagem e o reuso das águas do
processo produtivo, contribuindo com a redução dos
impactos ambientais através do uso racional dos
recursos naturais;
• Promover a conscientização e envolvimento de seus
colaboradores, para que atuem de forma responsável
e ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA (LAS)

Roseira Produtos de Petróleo Ltda, CNPJ
06.161.043/0001-35, torna público que está
requerendo ao Instituto de Meio Ambiente
– IMA a Renovação da Licença Ambiental
Simplificada (Las), localizado na Rodovia Br
324, km 97, s/nº, rodovia, Limoeiro, Feira de
Santana – Ba, CEP 44.137-000.

Hildebrando da Silva Pinho
Sócio Administrador

A TEL Centro de Contatos solicita aos
colaboradores das filiais Salvador e
Lauro de Freitas que acessem o site da
empresa - área de comunicados - para
conferência da lista de férias. Em caso
de dúvida, consulte o seu gestor.


