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CAGED Saldo positivo entre admissões
e demissões não ocorria desde 2014

País registra
melhoria em
empregos no
1º semestre
JOYCE DE SOUSA E REDAÇÃO

O resultado positivo do Ca-
dastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged)
em junho fez com que o país
registrasse o melhor primei-
ro semestre na geração de
empregos dos últimos três
anos. No acumulado do ano,
o saldo positivo foi de 67.358
vagas, enquanto em 2016
(-531.765 postos) e 2015
(-345.417 postos) o saldo foi
negativo no período. O úl-
timo semestre positivo ha-
via ocorrido em 2014, com
588.671 postos.

Os números do primeiro
semestre foram destacados
ontem pelo governo, que

não esconde a busca de in-
dicadores que apontem uma
recuperação da economia,
dentro da estratégia de ten-
tar arrefecer a crise política.
“A economia dá sinal de re-
cuperação. É melhor que se-
ja gradual do que ter uma
bolha que depois vai estou-
rar. Os números são sinais
de que a economia se recu-
pera de forma segura”, afir-
mou o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, em Bra-
sília.

Bahia
Em todo o país, em junho,
foram abertos 9.821 postos
de trabalho, na terceira ex-
pansão consecutiva e quarta

deste ano. Das 27 unidades
da federação, 18 tiveram sal-
do positivo em no mês pas-
sado – mais do que em maio,
quando foram 13 estados.
Mesmo naqueles que ainda
tiveram mais desligamen-
tos do que admissões, já há
setores apresentando recu-
peração.

É o caso da Bahia. O estado

ainda manteve saldo nega-
tivo na geração de emprego,
mesmo na avaliação do se-
mestre, divergindo da mé-
dia nacional. No primeiro
semestre deste ano, ocorre-
ram 260.066 contratações
de trabalhadores com car-
teira assinada contra
266.723 baianos que rescin-
diram contratos no período,

ou seja: um saldo negativo
de 657 empregos formais.

Mês melhor
Ao se considerar apenas os
dados de junho, o saldo de
empregos formais na Bahia
no mês passado, embora
ainda negativo (-1.290),
apresentou significativa
melhora em relação ao mes-
mo mês no ano passado,
quando houve uma retração
de 7.976 postos de traba-
lho.

Os únicos setores que con-
trataram mais que demiti-
ram na Bahia em junho fo-
ram comércio (saldo de 196),
administração pública (187)
e a atividade extrativa mi-
neral (26). Já as áreas com os
maiores saldos negativos
em empregos formais fo-
ram a agropecuária (-870) e
a construção civil (-308). Os
dados fazem parte do Cadas-
tro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), di-
vulgado nacionalmente on-
tem pelo Ministério do Tra-
balho.

Em Salvador, foram 13.311
contratações de emprega-
dos celetistas no mês pas-
sado contra 13.688 demis-
sões, gerando um saldo ne-
gativo de 377 empregos for-
mais na capital baiana. Em
Feira de Santana, o saldo ne-
gativo foi de 25 empregos. Já
emCamaçari,acontafechou
negativa em 252 empregos.

Joá Souza / Ag. A TARDE / 23.3.2017

Pela primeira vez em três anos, número de empregos formais superou demissões

260.066
trabalhadores foram
admitidos na Bahia no
primeiro semestre deste
ano, contra 266.723 que
foram dispensados no
período, gerando saldo
ainda negativo no estado

SALVADOR 360

Programa prevê investimentos
MARJORIE MOURA

O prefeito ACM Neto anun-
ciou ontem o Salvador In-
veste, o terceiro eixo do pro-
grama Salvador 360, em
evento realizado no Fiesta
Bahia Hotel, no Itaigara. Fo-
ram apresentadas as 63 ini-
ciativas que fazem parte do
projeto que promete inves-
timentos públicos em obras
estruturantes em Salvador,
em dez áreas de atuação.

Ao todo, serão investidos
R$ 3 bilhões até 2010 no Sal-
vador 360, com recursos
próprios e por meio de con-

cessões e parcerias públi-
co-privadas (PPPs).

O objetivo do projeto é
melhorar a posição da cida-

de em relação às demais ca-
pitais brasileiras. De acordo
com a prefeitura, os recur-
sos próprios são oriundos
principalmente da econo-
mia na gestão pública mu-
nicipal. Já os demais recur-
sos virão de financiamento,
empréstimo e linhas de cré-
dito com o governo federal e
com bancos internacio-
nais.

BRT
Na área de mobilidade, o
principal destaque é a im-
plantação do bus rapid tran-
sit (BRT). “Nos próximos

dias será divulgado o con-
sórcio vencedor da licitação
das obras do BRT, cuja cons-
trução começa este ano”, in-
formou o prefeito.

Os corredores exclusivos
de ônibus serão instalados
entre a Estação da Lapa e a
estação de integração
BRT/Metrô Iguatemi, pas-
sando pelas avenidas Juracy
Magalhães e ACM.

O próximo eixo a ser lan-
çado é o Centro Histórico,
com programas de habita-
ção, de mobilidade e proje-
tos-âncora de transforma-
ção do espaço.

Prefeitura
diz que ação
visa ativar
economia e
desenvolver
a cidade

COMUNICAÇÕES

Linhas de telefonia fixa
sofrem redução no país

LUCIANO NASCIMENTO
Ag. Brasil, Brasília

Um levantamento nacional
indicou que a telefonia fixa
registrou redução de 75.357
linhas em operação no mês
de maio.

De acordo com a Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), as empresas
autorizadas perderam 2.277
linhas (queda de 0,01%) e as
concessionárias, 73 mil (me-
nos 0,3%), de abril para maio
deste ano.

Nos últimos 12 meses, de
acordo com a Anatel, houve
redução de 1,5 milhão de li-
nhas de telefonia fixa: pou-
co mais de 479 mil das em-
presas autorizadas (queda
de 2,75%) e 1,07 milhão das
empresas que têm conces-
são pública dos serviços (re-
dução de 4,2%).

Em maio, o Distrito Fede-
ral liderou o ranking de re-
dução de linhas de telefone
fixo de empresas autoriza-
das, com menos 308,2 mil
unidades (queda de 50,2%).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA-BA
AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº. 045/2017 Prestação de serviço na
locação de caminhão Toco – Tipo Pipa. Abertura das propostas: 28/07/2017 às 08:30 h.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 046/2017 Prestação de serviços de exames médicos de alta
complexidade. Abertura das propostas: 28/07/2017 às 10:30 h.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 047/2017 Aquisição de computadores, impressoras e esta-
bilizadores para a Secretaria de Saúde. Abertura das propostas: 28/07/2017 às 13:30 h.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 048/2017 Aquisição de materiais de armarinho para as Ofici-
nas dos CRAS. Abertura das propostas: 28/07/2017 às 15:30 h., na sala de licitações,
Praça Pedro Ferraz, 23 – Centro, onde estão à disposição os editais e anexos. MARCOS
AURÉLIO OLIVEIRA MATOS – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2017 – Objeto. Contratação de empresa especializada para realização de refor-
mas da Escola Educandário Senhor do Bonfim na Agrovila 18 neste município, Tipo: Empreitada e Menor Preço
por Lote. Data 03/08/2017, às 14:30 h, na Sala do setor de licitações desta Prefeitura. O Edital estará disponível
no Setor de Licitação, Rua Acre, s/nº, Centro, Serra do Ramalho/BA, de 2ª à 6ª-feira, das 08:00 às 12:00 h,
tel. 77 3620 - 1198. Serra do Ramalho-Ba, 17 de julho de 2017. Leandro Lula Silva Rocha – Presidente CPL.

SUDESB

SUDESB

PE 04/2017 - Abertura: 28/07/2017 às 11h (horário de Brasília). Objeto: Locação, instalação e desmontagem
de banheiro químico, para atender as demandas operacionais do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC
- Família(s): 01.73. Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br, Sistema do Banco do Brasil, número do
Pregão no BB nº 677415. Arlene Barreto – Pregoeira.
PE 05/2017 - Abertura: 28/07/2017 às 14h30min (horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa
especializada em transporte rodoviário de pessoas, intermunicipal, visando atender as ações/eventos
promovidos pelo Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC. Família(s): 05.12. Local da sessão: www.
licitacoes-e.com.br, Sistema do Banco do Brasil, número do Pregão no BB nº 677618. O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos através dos sites www.licitacoes-e.com.br e www.comprasnet.ba.gov.br. Os
interessados poderão entrar em contato através do e-mail copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br ou telefone (71)
3103-0918/0919. Arlene Barreto – Pregoeira.
TP 08/2017 - Tipo: Menor Preço - Abertura: 02/08/2017 às 14h30min. Objeto: Contratação de empresa de
engenharia para execução de obras de construção de quadra poliesportiva no município de Itapetinga/BA,
na localidade de Vila Riachão, conforme Contrato de Repasse nº 262.830-64/2008, com a Caixa Econômica
Federal e serviços complementares com recursos proveniente do Estado/SUDESB. Família(s): 07.18. Local
da sessão: Sede da SUDESB, Rua dos Colibris, nº 18, Imbuí, CEP: 41.720-060, na sala da COPEL. O Edital
e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão
entrar em contato através do e-mail Copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br ou telefones: (71) 3103-0918/0919.
Salvador – BA. 14/07/2017 – Arlene Barreto – Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 e 05/2017 e TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017 – SETRE / SUDESB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
CNPJ Nº 13.891.528/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
TP 009/2017, no dia 03/08/2017, às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para prestar serviços na construção da Praça da Ciência na sede do
município. Edital disponível no Site www.lapao.ba.gov.br/Licitacao. Informações: Fone 3657-1010
e e-mail cpl@lapao.ba.gov.br. – Lapão-BA 17/07/2017 – Ivanilson Carvalho Rocha – pres. CPL.

Pregão Eletrônico nº 52/2017
Processo Nº. 23066.034888/2017-71. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS,
para atender as necessidades do Hospital Ana Nery e demais unidades
integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Abertura: 28/07/2017
às 09:30 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br
Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841/5847/5846.

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12
AVISOS DE LICITAÇÕES

O Município de Porto Seguro/BA, por sua CPL, realizará licitação no endereço Av. dos Navegantes, Centro
Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA. Conforme abaixo informado. Cópia
do edital: R$ 5,00 (cinco reais). Informações: tel nº 73-982584342. Os demais atos no endereço www.
portoseguro.ba.io.org.br. Rilei Medeiros Ribeiro - Pregoeiro / Presidente da CPL:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2017 - Data 18/08/2017, às 10:00. Objeto: Contratação de empresa para
construção do Centro de Iniciação ao Esporte Modelo 03 Reversível R40, no Município de Porto Seguro.
PREGÃO PRESENCIAL 031/2017 - Data 28/07/2017, às 10:00. Objeto: Aquisição de materiais para obras de
reparos e manutenção de rotina em Escolas do Município de Porto Seguro.
PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 - Data 31/07/2017, às 10:00. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de limpeza de fossas e desentupimento em prédios e logradouros das diversas
Secretarias da Prefeitura de Porto Seguro-BA .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia - SINDAE, convoca os
associados funcionários da EMASA – Empresa Municipal de Águas e Saneamento S.A., com Sede no Município
de Itabuna, para a eleição do (a) representante dos (das) empregados (as) no Conselho de Administração da
EMASA que será realizada no dia 02.08.2017, no horário das 08h30min às 17h30min horas, estando aberto o
prazo para inscrição do dia 24 a 28.07.2017, através de ficha e documento descrito na própria ficha. As inscrições
serão recebidas na Secretaria deste Sindicato, sito à Rua General Labatut, n.º 65 - Barris - Salvador - Bahia, das
08h30min às 17h30min horas ou por meio eletrônico através do e-mail secretaria@sindae-ba.org.br.

Salvador, 17 de julho de 2017.
Danillo Libarino Assunção

Coordenador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017
A Comissão Permanente de Licitações designada pelo Decreto nº 043/2017 de 06/04/2017, torna pública
a seguinte licitação: Contratação da melhor proposta referente à execução das obras e dos serviços
complementares para adaptação e conclusão da Obra de Construção da Unidade Escolar de Educação Infantil
Tipo B do município de Amargosa. DATA: 02/08/2017. HORA: 09H00MIN. Informações: licitacoes@amargosa.
ba.gov.br, ou pelo telfax: (075) 3634-3977. Cópia do edital: www.amargosa.ba.io.gov.br.Amargosa,18/07/2017.
Leandro Leal da Anunciação. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ N: 13.797.188/0001-92

PREGÃO PRESENCIAL 082-SRP/2017
A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02
e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Abertura: 31/07/2017 PP 082/2017-SRP às 09:00 Obj: Contratação de
empresa para Seleção das melhores propostas para eventual fornecimento de materiais de construção e
equipamentos para atender as demandas das diversas secretarias deste município., por um período de 12
meses, especificados no Anexo I do edital. O Edital completo poderá ser obtido no expediente normal desta
Prefeitura, sito à Praça Alexandre Bittencourt, 07 - Centro Nazaré - Bahia. Informação (75) 3636-2711.
licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 17 de julho de 2017. Maiane A. Caldas Barreto - Pregoeira.

EDITAL DE AVISO DE GREVE
O SINTEPAV-BA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLANA-
GENS E MONTAGEM INDUSTRIAL DO ESTADO DA BAHIA, através do presente
edital, para os fins do disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 7.783/89
e das normas estatutárias, torna público e faz saber que, conforme deliberado
pelos trabalhadores em Assembléia Geral Extraordinária, após decorrido o prazo
legal a contar da presente notificação, será deflagradagrevedos trabalhadores
da empresa METAL AR ENGENHARIA LTDA. Salvador/BA, 17 de Julho de 2017.
Presidente (em exercício) - IRAILSONWARNEAUX.

EDITAL DE AVISO DE GREVE
O SINTEPAV-BA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CONS-
TRUÇÃODEESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO,OBRASDETERRAPLANAGENSEMONTA-
GEM INDUSTRIAL DO ESTADO DA BAHIA, através do presente edital, para os fins do
disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 7.783/89 e das normas estatutárias,
torna público e faz saber que, conforme deliberado pelos trabalhadores emAssembléia
Geral Extraordinária, após decorrido o prazo legal a contar da presente notificação, será
deflagrada greve dos trabalhadores da empresa CYMI DO BRASIL – PROJETOS E
SERVIÇOS LTDA, inclusive das terceirizadas (obra município de Morro do Chapéu).
Salvador/BA, 17 de julho de 2017. Presidente (em exercício) - IRAILSONWARNEAUX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 187-2017 – PREGÃO PRESENCIAL 111-2017 - Objeto: Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços de remoção, guarda, liberação e leilão dos veículos apreendidos e que
se encontrarem em situação irregular nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) e suas
alterações posteriores, na Cidade de Feira de Santana/BA. Tipo: Maior oferta com Maior Percentual de Repasse.
Data: 09/08/2017 às 08h30. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Cen-
tro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.
feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 17/07/2017. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.
FOI FRACASSADA e FICA REVOGADA A LICITAÇÃO 292-2016– PREGÃO ELETRÔNICO 213-2016 - Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de remoção, guarda, liberação e leilão dos
veículos apreendidos e que se encontrarem em situação irregular, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (CTB) e suas alterações posteriores, na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Informações no
Dpto de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às
17h00. Tel.: 75 3602 8345/8319. FSA, 17/07/2017. José Ronaldo de Carvalho – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
TP 03/17. Dia 07/08/17 as 8h. Objeto: a contratação de empresa especializada para execução de
obras e serviços de engenharia para pavimentação com paralelepípedos, drenagem superficial e cons-
trução de passeios, na Rua Alvino Carlos e na Rua Ceará, no Povoado de Morro do Higino. Edital
na sede da Administração Municipal (COMPEL), mediante recolhimento no valor de R$ 100,00, Pç
Máximo Guedes, 93, Centro. Jussara/Ba, 14/07/17. Joeglis Weber de Souza Silva. Presidente da CPL.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE CASA NOVA-BA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº008/2017 Processo Administrativo nº26/2017 Objeto: Aquisição de hidrômetros
unijato magnético conforme especificações, quantidades e condições constantes no anexo I do presente Edital.
Tipo:Menor Preço Item Data de Realização: 01/08/2017. Horário: 10h: 00 min Local: Setor de licitações Legis-
lação: Lei Federal n.º 10.520/2.002, Lei 8.666/93 com suas alterações, Decreto Municipal 110 DE 27/03/2013
Lei Complementar 123/06 e alterações. Casa nova, Bahia em 17 de julho de 2017. Edma Solidade – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 050/17. Tipo: Menor Preço por Item. Abert.: 28/07/17 às
09:00h. Obj.: Registro de Preços visando futuras aquisições de materiais diversos do tipo gráfi-
co, enfeites natalinos, tecidos e demais materiais para eventos do Município de Miguel Calmon.
Edital e demais informações e atos posteriores na Prefeitura de Miguel Calmon e no site: http://
diariosoficiais.org.br/ba/miguelcalmon T: 74 3627-2121. Francisco S. Mota-Pregoeiro Oficial.
Miguel Calmon-Ba, 17 de Julho de 2017. Francisco S. Mota - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da SINDIHOTEL – Sindicato dos trabalhadores em hotéis, pousadas, bares,
restaurantes, cabana de praia dos municípios de Ilhéus, Una, canavieiras, Itacaré, Valença,
Camamu, Marau, Taperoá, Nilo Peçanha, Vitória da Conquista e Cairu, convoca todos os
trabalhadores dessa categoria profissional dos municípios acima destacados para assem-
bleia geral extraordinária a ser realizada dia 08 de gosto de 2017 em sua sede localizada
na Rua Eustáquio Bastos, nº 43, Edifício Kaufman, Sala 406, Bairro Centro, Ilhéus/Ba, CEP
45653-020, às 14hs em 1ª chamada e às 15hs em 2ª e ultima chamada para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Cumprir as exigências do Ministério do Trabalho, confor-
me Portaria Ministerial em vigência. Ilhéus 17 de julho de 2017. João Aquino - Presidente


