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JUDICIÁRIO Redução das despesas com viagens ocorre após tribunais aderirem a meios digitais

Gastos com diárias e passagens no STF
e STJ caem 91% e 19,9% na pandemia
STF / Divulgação

DA REDAÇÃO

Por causa da pandemia de
Covid-19, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), diminuíram
consideravelmente os gastos com diárias
e passagens de juízes e servidores, pagas com dinheiro
público. A redução das despesas com viagens ocorre
porque os tribunais aderiram aos meios digitais para
realizar audiências e participar de eventos.
Nos primeiros oito meses
de 2021 (entre janeiro e agosto)
foram
gastos
R$
2.147.002,64 em diárias e
passagens pelo STF. Em
2020, no mesmo período, o
total desembolsado pelo Supremo
foi
de
R$
2.678.886,98. Ou seja, houve
uma redução de 19,9% nesse
tipo de despesa.
Comparando 2019, quando foi gasto R$ 4.314.465,64
em diárias e passagens, com
2020 – ano em que o coronavírus se instalou no
país e restrições, como o isolamento social, foram implementadas por autoridades –, o corte em relação a
esse gênero de despesas foi
ainda maior: houve diminuição de 38%.
No STJ, nos primeiros sete
meses de 2021 (entre janeiro
e julho), as passagens e diárias de juízes e servidores

Realização de audiências e participação em eventos online resultaram em economia considerável ao erário
custaram aos cofres públicos R$ 53.965,64. A quantia
significa apenas 9% do total
gasto no mesmo período de
2020, R$ 599.537,14.
No primeiro ano de pandemia, comparado com
2019 – quando o STJ desembolsou R$ 1.352.526,59 no
ano inteiro, também houve
uma redução considerável
nos custos com viagens:
56,7%.
Os dados foram levantados pelo Metrópoles, com
base em informações do
portal da transparência do

CÃES E HUMANOS

STF e do STJ, levando em consideração os períodos disponibilizados pelas respectivas Cortes.
O Supremo disponibiliza
os gastos dos ministros com
passagens – sejam nacionais
ou internacionais –, que não
são somados aos de servidores e juízes. Na página do
tribunal ainda não consta
este ano, mas 2020. As despesas com voos pela Força
Aérea Brasileira (FAB) não
estão inclusas.
Ao total, os ministros desembolsaram R$ 104.723,66

em passagens aéreas no ano
passado, em meio à pandemia. O ministro que mais
gastou com viagens foi o
presidente do STF, Luiz Fux,
com o montante de R$
30.116,97 em oito trajetos diferentes.

Ranking

Luiz Fux – R$ 30.116,97; Gilmar Mendes – R$ 19.277,31;
Roberto Barroso – R$
16.359,49; Alexandre de Moraes – R$ 9.875,83; Dias Toffoli – R$ 8.790,70; Ricardo
Lewandowski – R$ 6.704,52;

VOLTA DO FERIADO

Um estudo conduzido na
Universidade de São Paulo
(USP) mostrou que diferentes experiências de vida podem alterar a maneira como
os animais direcionam o
olhar e se comunicam com
os humanos para conseguir
objetos inalcançáveis. Ao
comparar 60 cachorros de
raças e idades variadas, a
pesquisa concluiu que 95,7%
daqueles que viviam dentro
de casa usaram alternância
de olhar pelo menos uma
vez, enquanto os cães que
vivem fora de casa se comunicaram com menor intensidade (80%).
Já cachorros de abrigo,
que têm pouco contato com
humanos, interagiram ainda menos, sendo 58,8%.
Publicado na revista
Behavioural Processes e
apoiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o estudo

analisou a ação de olhar para o objeto ou alimento desejado, olhar para o tutor e
voltar a olhar para o objeto,
como forma de demonstrar
o que queria, um tipo de comunicação muito comum
entre o animal e o ser humano. Este é o primeiro experimento que avalia a diferença entre cães que convivem diariamente com humanos dentro de casa e animais que habitam apenas as
áreas externas das residências e têm interação menos
intensa com os tutores.
"Nós que temos nossos
pets observamos muito e,
para nós, parece uma coisa
muito óbvia que eles se comuniquem conosco pelo
olhar, que eles entendam.
Mas, do ponto de vista científico, é uma coisa muito
complexa, uma espécie entender os sinais comunicativos da outra”, disse Juliana
Mendes, que realizou o experimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 21/2021. Objeto: aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e

eletroeletrônicos para atender as necessidades das Sec. Municipais e setores ligados às mesmas.
Dia 16/11/21 às 14h. Edital: www.licitacoes-e.com.br e Diário Oficial. Informações: e-mail
licitacao@buerarema.ba.gov.br. Buerarema/Ba, 03 de novembro de 2021. Aline Nogueira Lima
Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2021 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos
serviços de construção de escola de 06 (seis) salas com muro e quadra poliesportiva, localizada na sede
do Município de Cocos-BA, conforme convênio nº 011/2021, firmado entre a Secretaria de Educação do
Estado da Bahia e o Município de Cocos-BA. Data de abertura: 22/11/2021, às 08h00m, setor de licitações.
Informações na Prefeitura, telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/.
Cocos-Ba, 29/10/2021. Anizio Veiga Filho – Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 18/21. Objeto: aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos
para atender as necessidades das Sec. Municipais e setores ligados às mesmas. Sessão de aber tura:
16/11/2021 às 14h. Edital: www.licitacoes-e.com.br e no Diário Oficial do Município. Informações:
e-mail licitacaopmcs21@gmail.com. Cândido Sales/Ba, 03 de novembro de 2021. Aline Nogueira Lima
Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021
O PREGOEIRO OFICIAL DA PM DE CAIRU COMUNICA QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO. PARA PARTICIPAÇÃO OU SIMPLES
ACOMPANHAMENTO DA MESMA, O INTERESSADO DEVERÁ ACESSAR, NA INTERNET, A PÁGINA WWW.LICITANET.
COM.BR. AS PROPOSTAS COMERCIAIS SERÃO RECEBIDAS A PARTIR DAS 08H:00M DO DIA 11/11/2021 ATÉ ÀS
09H:00M DO DIA 16/11/2021, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. A SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA SERÁ ABERTA
ÀS 09H:00M (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS E IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER
ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA. TELEFONE. (75)
3653-2151, RAMAL: 214. EDITAL E DIVULGAÇÃO DOS DEMAIS ATOS - DIÁRIO OFICIAL-SITE: WWW.CAIRU.BA.GOV.BR
E WWW.LICITANET.COM.BR. CAIRU - BAHIA, 29 DE OUTUBRO DE 2021. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA,
PREGOEIRO OFICIAL - DECRETO Nº 503, DATADO DE 02 DE MARÇO DE 2021.

AGÊNCIA BRASIL

A capital paulista registrou
trânsito tranquilo na tarde
de ontem, no retorno do feriado do Dia de Finados.
Mas, nas rodovias houve vários pontos de lentidão e de
tráfego intenso. A Via Dutra,
queligaoRio deJaneiroa São
Paulo, apresentou trânsito
lento no sentido Rio-SP, entre os quilômetros (KM) 99 e
109, em Pindamonhangaba,
devido a reflexo de acidente,
por volta das 16h.
A Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista ao interior do estado
apresentou tráfego normal
por volta das 16h. Entre os
quilômetros 48 e 23 no sentido capital, teve trânsito
proibido para caminhões,

Trabalho remoto

A ministra Cármen Lúcia foi
a única que não gastou com
viagens em 2020. Em 2020,
o teletrabalho foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e, neste ano, acabou sendo ampliado para cargos de chefia
e diretoria na Justiça. A medida foi tomada para evitar
a proliferação da Covid-19.

Coordenador
de fórum sobre
clima pede para
deixar posto
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O coordenador-executivo
do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Oswaldo
dos Santos Lucon, pediu demissão do cargo ontem, ainda no início das negociações
da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP26. Ele
foi nomeado para a função
em maio de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro.
“O Fórum tem um objetivo na sua criação e eu não
consegui cumpri-lo. Se ele
não está sendo cumprido, é
capaz de existirem pessoas
melhores que eu para fazer
isso”, disse Lucon. Ele está
em Glasgow, na Escócia, onde está ocorrendo a conferência climática.
Questionado sobre algum
impedimento externo que
possa ter dificultado o trabalho, o agora ex-coordenador disse que ninguém o impediu e que “tampouco é
uma questão de competência”.
Ele declarou ser “politicamente neutro” e que não iria
fazer nenhuma crítica ao governo. “Mas a COP poderia
ser melhor aproveitada. Eu
tentei, mas eu não consegui”, disse.
Para Claudio Angelo, do
Observatório do Clima, rede
de 70 organizações civis, Lucon “grande cientista, um
especialista competente”.

COP26

Experiência altera modo
Estradas de SP registram
de comunicação, diz estudo pontos de lentidão
AGÊNCIA BRASIL

Edson Fachin – R$ 5.973,76;
Rosa Weber – R$ 5.065,41;
Nunes Marques – R$
2.641,91

MEIO AMBIENTE

que tiveram de utilizar a Rodovia Anhanguera. Na pista
sentido Sul (Interior - Capital) havia obras em Cajamar
na pista Expressa.
A Via Anchieta esteve com
Operação Comboio em vigor. As rodovias do SAI (Sistema Anchieta – Imigrantes)
têm tráfego normal, tanto
em direção ao Litoral quanto
no sentido São Paulo. O tempo esteve encoberto e com
neblina no topo da serra, onde a visibilidade foi prejudicada. A interligação do Planalto estava bloqueada nos
dois sentidos devido à neblina e, também, por motivo
operacional. Os caminhões
que seguiam em direção a
São Paulo tiveram de acessar
o trecho de serra da Via Anchieta.

Brasil assina acordo
para reduzir emissões
DA REDAÇÃO

Maior exportador de carne
bovina do mundo, o Brasil
resistia ao acordo para reduzir 30% das emissões globais de metano até 2030,
mas aderiu após pressão dos
Estados Unidos. O Compromisso Global sobre Metano
foi assinado pelo Brasil junto a outros 96 países durante
a COP26 em Glasgow, na Escócia.
Segundo fontes ligadas ao
alto escalão do Governo Federal ouvidas por jornalistas brasileiros no evento, a
pressão dos Estados Unidos
nas últimas semanas foi decisiva para a adesão, que teve
a concordância dos ministérios do Meio Ambiente,
das Relações Internacionais

e da Agricultura.
A redução implica a revisão de processos na pecuária nacional.

Convencimento

O vice enviado especial para
o clima dos Estados Unidos,
Jonathan Pershing, confirmou o trabalho de convencimento, que ocorreu nas últimas semanas. A posição do
Brasil de assinar o acordo foi
comunicada por meio do
Twitter.
“Como parte das negociações da COP26, o Brasil irá
aderir ao Compromisso Global do Metano. O Brasil é
parte da solução dos desafios da mudança do clima”,
diz o texto, publicado na segunda-feira, em inglês e
português.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 056/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços
especializados em locação de software de sistemas integrados de gestão envolvendo Plano Plurianual,
LDO, LOA, contabilidade pública, folha de pagamento, patrimônio, contratos, tributos municipais e
notas fiscais eletrônicas contemplando suporte e treinamento de pessoal para a prefeitura municipal
de Água Fria-Ba. Tipo: Menor Preço global. Data para abertura das propostas e início da sessão
para disputa: 15/11/2021 às 09:00hs. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial do
Município: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112. Água Fria/BA, 29/10/2021.
Newton Borges Paes Coelho - Pregoeiro.

CNPJ: 13.701.966/0001-06

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 16/11/2021 às 10h00min PE 056/2021, PA
207/2021. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Esportivo para atender as
necessidades das Secretarias deste Município de Itagibá-BA. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais
atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 03/11/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

CNPJ N: 13.922.638/0001-21
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 170/2021
Levamos ao conhecimento dos interessados a REPUBLICAÇÃO do edital da Tomada de Preços nº 002/2021, em
razão da correção e alteração na planilha do subitem 6.2.2. constantes no instrumento convocatório. A sessão
pública agendada para as 09h00min do dia 05/11/2021, será REMARCADA para as 09h00min do dia 19/11/2021,
em virtude das aludidas alteração, para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da documentação
habilitatória e propostas de preço.. O Edital encontra-se disponível no link https:// www.palmeiras.ba.gov.br/editais.
e-mail: palmeiraslicita@hotmail.com. Palmeiras - BA, 29/11/2021. Fábio Ricardo Ferreira Moura - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
EXTRATO DE CONTRATO. Pregão Eletrônico nº 023/2021 – Contrato nº 347/2021– Contratante: FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE MACAJUBA. Contratado: Cooperestase Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviçõs Gerais; CNPJ:
29.267.870/0001-03; como vencedora do certame PE 023/2021 com o valor de R$ 1.967.148,45 (Um milhão
novecentos e sessenta e sete mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); com vigência de 09 (nove)
meses. Macajuba – Bahia, 04 de outubro de 2021, Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO.Pregão Eletrônico nº 038/2021 – Contrato nº 351/2021 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL
DE MACAJUBA. Contratado: T DE S PEREIRA EIRELI LTDA; CNPJ: 26.794.876/0001-40; como vencedora do certame PE
038/2021 com o valor de R$ 2.405.876,40 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA
E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), com vigência de 12 (doze) meses. Macajuba – Bahia, 04 de outubro de 2021,
Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Macaúbas/BA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº. 08-2021
A Prefeitura Municipal de Macaúbas/BA torna pública a abertura de processo de licitação, modalidade Tomada
de Preço n°. 08/2021, tipo menor preço, regime de empreitada por preço global, objeto: contratação de empresa
do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO em paralelepípedo na Usina de
Beneficiamento de Cana-de-açúcar, na comunidade de Canatiba, referente ao Convênio nº 563/2017, firmado entre
esta Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional –CAR. conforme as especificações detalhadas
no instrumento convocatório e anexos. Valor estimado de R$ 57.568,09 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta
e oito reais e nove centavos). Sessão inicial 23/11/2021, às 09:00h. Edital disponível https://pmmacaubas.
transparenicaoficial.com.br/diariooficial_2021/index.php?pagina=editais,
http://macaubas.ba.gov.dr/licitacoes/
ou nesta Prefeitura. Informações (77) 98105-8098 ou email: licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macaúbas, 29 de
outubro de 2021.
EDBÉRIO MARCONDES NASCIMENTO CAIRES
Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO SINDICAL
O coordenador geral do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ABATE ANIMAL NO ESTADO
DA BAHIA – SINDICARNE-BA, CNPJ Nº 34.282.673/0001-01, com sede na Avenida Estados Unidos, 397,
Edf. Cidade do Salvador, sala 409, Comércio, CEP 40.010-020, Salvador, Bahia, no uso de suas atribuições,
conforme reza o artigo 25, ‘j’, c/c o art. 40, ambos do Estatuto Social, convoca as eleições da Diretoria Plena e
Conselho Fiscal da Entidade, para o quadriênio 2022/2026. As eleições ocorrerão nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, das 8:00h até 18:00h. Caso haja necessidade de segundo escrutínio por falta de quórum, este
ocorrerá nos dias 13 e 14 de Dezembro/2021 e caso haja necessidade de terceiro escrutínio por falta de
quórum, este ocorrerá nos dias 27 e 28 de Dezembro/2021, ficando desde logo, todos convocados. A votação
ocorrerá na sede do Sindicato e nos locais de trabalho, através de urnas fixas/itinerantes, a ser definido pela
Comissão Eleitoral. Fica aberto o prazo de 10 dias, a iniciar-se no primeiro dia útil após a publicação deste
edital, para o registro de chapas, o qual deverá ser realizado de acordo com o artigo 38 e seguintes do Estatuto
Social e deverá ser protocolado, de segunda a sexta-feira das 9 às 12h e das 13 às 16h, na secretaria geral
do Sindicato. Salvador, Bahia, 3 de novembro de 2021. Ronielson Oliveira Conceição, Coordenador Geral.

