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G-20 Bolsonaro adota discurso mais
‘light’ que rascunho feito pela equipe
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br
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DIREITOS Só entre 2009 e 2019,
39 nações implementaram a mudança

União
homoafetiva
já é admitida
em 54 países
VINICIUS LISBOA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

Desde que lésbicas, gays, bissexuais e transexuais reagiram à violência da polícia de
Nova York contra o bar Stonewall Inn e protestaram por
direitos civis – movimento
quecompletou50anosontem
– nenhuma década teve avanço tão rápido nos direitos homoafetivos no mundo quanto
os últimos 10 anos. Dos 54
países que permitem casamentos ou uniões civis entre
pessoas do mesmo sexo, 39
implementaram a mudança
entre2009e2019,períodoem
que o reconhecimento das
uniões homoafetivas mais do
que triplicou no mundo.
A Associação Internacional
de Gays, Lésbicas Bissexuais,
Transgêneros e Intersexuais
(Ilga) contabilizava em 2009
sete países que permitiam o
casamento entre pessoas do
mesmo sexo (Bélgica, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia,
Canadá e África do Sul) e oito
(Dinamarca, Finlândia, Ale-

BRASIL CRIMINALIZA
HOMOFOBIA
Brasil entrou
recentemente na lista de
países que criminalizam
a LGBTfobia, com a
recente decisão do
Supremo Tribunal

Avanço dos direitos homoafetivos foi maior nas Américas e Europa, que em grande parte já permitiam união

manha, Islândia, Suíça, Reino
Unido, Nova Zelândia e Colômbia), a união civil, com todos ou praticamente todos os
direitos do casamento. No levantamento de 2019, divulgado em maio, já chegava a 26
o número de países que permitiam o casamento civil e a
27 os que previam união civil.
A lista cresceu este mês com
a aprovação do casamento
homoafetivo pelo Equador.
Diretor da Ilga no Brasil,
Beto de Jesus lembra que o
resultado dos últimos dez
anos é fruto de décadas da
luta LGBTI, que teve em Stonewall um de seus primei-

ros marcos históricos.
“Esses dezanos que agente
tem colhido foram frutos dos
40 anos plantados”, comemora ele, que se considera
otimista. “É um caminho
sem volta. Por mais gente
violenta que a gente veja, já
vemos uma geração ou duas
com pessoas criadas com a
diversidade e ensinadas a
respeitar as diferenças”.
O avanço dos direitos homoafetivos se deu principalmente nas Américas e na Europa, continentes em que
grande parte dos países já
possibilita casamentos ou
uniões entre pessoas do

mesmo sexo. Outras regiões
entraram na lista, como a
Austrália, Taiwan e Israel. Na
África, a África do Sul continua a ser a única nação que
permite uniões civis homoafetivas.
Para o diretor da Ilga, houve uma irradiação de políticas implementadas pelos
países pioneiros, que foi fortalecida nos últimos dez
anos com as facilidades criadas pela internet, permitindo a troca de experiências
bem-sucedidas por ativistas
e políticos de diversas nacionalidades. “Tem um efeito de
indução. Quando você come-

ça a perceber que é possível
acontecer, pensa por que não
aqui. Isso falando das democracias”, diz Beto de Jesus,
lembrando que muitos dos
primeiros países a aprovarem o casamento homoafetivo ou a união civil já serviamdeexemplodepolíticas
públicas em outras áreas.
“Não posso ficar lutando
para que gays só tenham
acesso ao casamento, se não
tiver casa, escola, saúde. A
gente não quer ter só direito
de beijar na boca, quer ter
direito a um sistema público
de saúde que me atenda, a
uma escola em que meus fi-

lhos possam frequentar sem
ser discriminados. A vida da
gente é igual à de qualquer
cidadão”. A comparação entre os relatórios da Ilga de
2009 e 2019 mostra ainda
que o número de países que
permitem a adoção por casais homoafetivos saltou de
10 para 27, lista que também
inclui principalmente países das Américas e Europa –
com exceção de Austrália,
Nova Zelândia, África do Sul
e Israel.
Entre 2009 e 2019, cresceu
aindaonúmerode paísesque
tipificaram crimes de ódio
contra LGBTI, de 17 para 42.

CALOR NA EUROPA

SANÇÕES DOS EUA

Morte na Espanha e 45° na França

Irã vê pouco apoio para
não romper pacto nuclear

MARÍA ELENA BUCHELI
France Presse, Paris

Duas pessoas morreram na
Espanha e a França bateu o
recorde absoluto de calor
com 45,9ºC: grande parte da
Europa sofreu ontem, pelo
quinto dia consecutivo, os
efeitos de uma onda de calor
excepcional. Na Espanha,
onde as temperaturas superaram os 40 °C, um jovem de
17 anos que trabalhava no
campo morreu depois de sofrer uma "insolação".
Um comunicado do governo regional informa que
o jovem sentiu uma "tontura" na quinta-feira quando
capinava grama e entrou na
piscina da fazenda onde trabalhava, na localidade de
Castro del Río. Ao sair da piscina, ele teve convulsões e

foi levado para um hospital
na cidade de Córdoba, onde
faleceu depois de passar por
um procedimento de recuperação cardíaca.
Na quinta-feira, um idoso
de 93 anos caiu quando caminhava pelo centro de Valladolid, norte do país. A polícia da região informou ontem em um comunicado

Além dos
males à saúde,
a onda de calor
aumenta riscos
de incêndios
florestais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019-FMS/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Mun. de Ibotirama através do Fundo Mun. de Saúde comunica aos interessados que
se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019-FMS/BA, do tipo menor preço
por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção
corretiva e preventiva com reposição de peças originais e genuínas nos equipamentos odontológicos dos
consultórios das unidades de saúde deste município, que será realizado no dia 15 de julho de 2019, às 08:30 h,
na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura
das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512. Neylon Nichelle P. de Sá Teles - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
PRAÇA DR. GILSON VIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO.

Pregão presencial nº 070/2019 - PA nº 156/2019 Objeto: confecção de fardas para os alunos da
Escola Solon Xavier que irá funcionar com a gestão compartilhada com a Policia Militar. Tipo: menor
preço; abertura dia 11/07/2019 às 08h00min. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por
email: licitacao@casanova.ba.gov.br, fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 27/06/2019. Pregoeiro:
Anderson Nunes de Matos.
Pregão presencial SRP nº 071/2019 - PA nº 157/2019 - Objeto: Registro de preço para eventual execução
de serviço na manutenção de equipamentos hospitalares visando atender as necessidades do município.
Tipo: menor preço; abertura dia 11/07/2019 às 09:30 horas. Retirada do edital: no site www.casanova.
ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, Fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 27/06/2019.
Pregão presencial SRP nº 072/2019 - PA nº 158/2019 Objeto: Registro de preço para eventual aquisição
de equipamentos e suprimentos de informática visando atender as necessidades do município. Tipo:
menor preço; abertura dia 11/07/2019 às 11h00min. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.
br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 27/06/2019.
Pregoeiro: Anderson Nunes de Matos.
Pregão presencial SRP nº 073/2019 - PA nº 159/2019 Objeto: Registro de preço para eventual
aquisição de frutas e verduras visando atender as necessidades do município. Tipo: menor preço;
abertura dia 11/07/2019 às 13:00horas. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por
email: licitacao@casanova.ba.gov.br, fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 27/06/2019. Pregoeiro:
Anderson Nunes de Matos.

que ele faleceu de "morte
natural pela onda de calor".
A Espanha registra uma onda de calor com temperaturas superiores a 40 graus,
que deve prosseguir hoje em
quase todo o país. Trinta e
quatro das 50 províncias estavam em alerta ontem.

Recorde francês

A França, que está imersa
desde segunda-feira em
uma onda de calor excepcional devido a sua intensidade e sua precocidade,
bateu ontem o recorde de
calor absoluto, com 45,9°C
no departamento de Gard,
no sul, um dos quatro onde
foi decretado o "alerta vermelho", o mais alto.
O recorde, que bate o anterior de 44,1°C de agosto de
2003 no mesmo departa-

mento, foi registrado às
16H20 (11H20 em Brasília)
em
Gallargues-le-Montueux, uma comuna situada
entre Montpellier e Nîmes,
detalhou o instituto meteorológico
francês,
Météo-France, que comparou
esse calor com o de "um dia
de agosto no Vale da Morte",
na Califórnia.
O governo redobra as precauções para evitar uma canícula similar à de 2003,
quando morreram 15.000
pessoas. As autoridades locais
aconselharamospaisadeixar
as crianças em casa e cancelaram todas as atividades esportivas nos departamentos
de Bouches-du-Rhône e Vaucluse, ambos no sudeste. A
previsão é que aonda de calor
na França se estenda ao menos até a próxima semana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 168-2019 TOMADA DE PREÇO 027-2019

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal
Dr. Antonio de Freitas Borja. Tipo: Menor Preço. Data: 22/07/2019 às 14h30. Local: Salão de
Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações
no Departamento de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00
das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 25/06/2019. Sirleide de Oliveira
Rodrigues – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 130-2019 – PREGÃO PRESENCIAL 088-2019

Fica REMARCADA a referida licitação. Objeto: Aquisição de material de expediente e apoio
pedagógico destinado as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Feira de Santana.
Tipo: Menor preço. Data: 15/07/2019 às 08h30. Informações no Departamento de Licitação
e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 e das 14h00
às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de
Santana, 28/06/2019. Diego de Oliveira Silva Azevedo – Pregoeiro.

MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA
AVISO DE TP 002/2019 PMRA Objeto: contratação de empresa especializada

para execução de obras na reforma e ampliação da Escola Municipal São
Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos do edital: Data: 19/07/2019 às 09h00min: informações
no DOM https://diariodomunicipio.com.br e na sala de licitações da Prefeitura
Municipal de Ribeira do Amparo Tel: 75-3439-2166 Lainne Horanna Santana
Santos Presidente CPL.
CARTA DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O PRESIDENTE da CTS - Cooperativa de Trabalho e Serviço, CNPJ Nº 06.814.003/0001-45 - NIRE Nº 29.400.031.404,
convoca o Conselho de Admistração para reunirem-se, em Assembléia Extraordinária, na sede, situada na Avenida
Tiradentes S/Nº, 2º Andar, sala 02 - Vila de Abrantes - Camaçari -Bahia, CEP: 42.840-000, em conformidade com o
disposto no artigo 50, Alínea “d” do Estatuto da CTS Cooperativa de Trabalho e Serviço, para o próximo dia 10 de julho
de 2019, obedecendo aos seguintes horários e sua instalação: primeira convocação para às 09h:00min, segunda às
09h15min e a terceira e última convocação para às 09h30min. A Assembléia deliberará sobre a mudança de endereço da Sede da CTS, para o Empresarial Mariands Center, Sala 101, situada na Avenida Tiradentes, S/Nº, Vila de
Abrantes, Camaçari - Bahia, CEP: 42.840-000, terá como ponto de pauta: Alteração de endereço.
Camaçari, 26 de junho de 2019 - Dilton Pereira Cruz - Diretor Presidente

ESTADÃO CONTEÚDO

O Irã reconheceu ontem que
“progressos” foram feitos
para auxiliar o país a superar o efeito do restabelecimento das sanções americanas, após a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015. Mesmo assim,
os esforços feitos pelos remanescentes países da
União Europeia no acordo
são “insuficientes” para que
o Irã não quebre o pacto estabelecido anteriormente.
“Não acredito que o progresso que alcançamos hoje
seja considerado suficiente
para deter nosso processo,
mas a decisão não é minha”,
afirmou o vice-ministro das
Relações Exteriores do Irã,

Abbas Araghchi, após uma
reunião com diplomatas das
grandes potências europeias e aliados iranianos em
Viena, na Áustria.
Alemanha, China, França,
Reino Unido e Rússia forneceram mais detalhes sobre o
sistema do Apoio à Troca Comercial (Instex, na sigla em
inglês), mecanismo que vai
permitir operações econômicas entre países europeus
e o Irã, contornando as sanções dos EUA.
Segundo Araghchi, o Instex já está em operação. O
problema é que países europeus ainda não voltaram a
comprar o petróleo iraniano, principal produto de exportação iraniano atingido
pelas sanções americanas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em participar
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 062/2019 - BB nº 773198, que tem
por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA
OS VEÍCULOS AUTOMOTORES (CATEGORIA LEVE), VISANDO ATENDER ÁS AÇÕES DE
MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de
abertura do referido certame será no dia 15/07/2019 às 10:00 horas (Horário da Bahia),
através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoese.com.br e/ou
www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail:
licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 28/06/2019. Laiane Pereira Flores
- Pregoeira Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
CNPJ N: 13.796.073/0001-83
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019/SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a
publicação da seguinte licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº. 011/2019/SRP, que tem
por objeto a seleção das melhores propostas para eventual aquisição de cascalho mediante Sistema
de Registro de Preços, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Aratuípe-BA, no dia
15/07/2019 às 09h00min. LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
Sala de Licitações, Rua Dr. João Martins, nº 01, Centro, Aratuípe/Bahia, de segunda a sexta-feira nos
horários das 07 às 13h00min. Poderá ser solicitado edital e informações sobre a licitação acima através
do e-mail: aratuipelicita@gmail.com. Telefone: (075) 3647-2110. Publicação na íntegra: http://
www.aratuipe.ba.io.org.br/acessoainformacao. Aratuípe - BA, 28 de junho de 2019. LUZINEIDE BRITO
DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40
AVISO DE CONTRARRAZÕES TOMADA DE PREÇOS - Nº 005/2019
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o pedido de CONTRARRAZÕES
da TOMADA DE PREÇOS - Nº 005/2019. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta
sob o Regime Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa para Execução das
Obras de Construção de 03 (Três) Quadras, Contrato de Repasse Nº 1038.448-94/2017 - Ministério
da Cidadania/Secretária Especial do Esporte/Caixa Econômica Federal, neste Município. Conforme
Termo de Referência e Planilhas em CD Anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Impetrada pela empresa: G3 Polaris Serviços Eireli - ME. - Processo Administrativo
- Nº 12362/2019, inteiro teor da mesma encontra-se à disposição dos interessados na Comissão
de Licitação. Lauro de Freitas, 28 de junho de 2019. Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente
da Comissão.

