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TENSÃO Rússia diz que exercício
militar é defensivo, mas Otan critica
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CONFLITO Presidente norte-americano disse que os EUA e o Japão intensificarão a pressão ao país

Trump afirma que as opções para a
Coreia do Norte estão sobre a mesa
LUIZ SERPA
A TARDE SP

Donald Trump afirmou que
todas as opções estão sobre
a mesa para solucionar a
tensão com a Coreia do Nor-
te. Afirmação foi feita após
Pyongyang lançar um míssil
que cruzou o céu do Japão.

O presidente norte-ame-
ricano disse que os Estados
Unidos e o Japão intensifi-
carão a pressão sobre o go-
verno de Kim Jong-Un para
que ele pare com os testes de
lançamento.

O míssil de médio alcance
que cruzou o céu do Japão
por volta das 6 da manhã, no
horário local, foi uma das
ações mais provocativas fei-
ta pela Coreia do Norte, que
enviou uma mensagem cla-
ra para Washington sema-
nas após Kim Jong-Un amea-
çar atingir a região de Guam
com armamento semelhan-
te. Oficiais na Coreia do Sul
afirmaram que pode ter sido
o lançamento de teste com o
voo mais longo até agora.

“O mundo recebeu a úl-
tima mensagem da Coreia
de Norte de forma alta e cla-
ra. Esse regime demonstrou
o seu desprezo pelos seus
vizinhos, por todos os mem-
bros das Nações Unidas e por

padrões mínimos aceitáveis
de comportamento interna-
cional”, afirmou o presiden-
te Donald Trump em comu-
nicado escrito.

O presidente norte-ame-
ricano ainda afirmou que as
“ações ameaçadoras e deses-
tabilizadoras apenas au-
mentam o isolamento do re-

gime norte-coreano na re-
gião e com todas as nações
do mundo. Todas as opções
estão sobre a mesa”.

Japão
O primeiro-ministro japo-
nês, Shinzo Abe, havia de-
nunciado mais cedo o lan-
çamento como uma ameaça
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Para Trump, país asiático mostra desprezo por vizinhos, ONU e regras internacionais

TEMPESTADE

Harvey leva caos ao Texas
MARCO ANTÔNIO JR.
Miami, EUA

Após a passagem da tempes-
tade tropical Harvey, a mais
forte desde 1978 no estado
do Texas, as chuvas se tor-
naram menos intensas on-
tem, mas deixaram um ras-
tro de destruição que já dura
36 horas. Parte do centro de
Houston está debaixo
d’água, bem como boa parte

das autoestradas, como a in-
terestadual 45, que cruza to-
do o estado. Nos bairros re-
sidenciais planos, os mora-
dores são resgatados pela
Guarda Nacional, que au-
mentou seu efetivo de qua-
tro mil para 12 mil homens
e milhares de voluntários.

O Houston’s George R.
Brown (GRB), maior ginásio
da cidade, recebeu nove mil
desabrigados e outros mi-

lhares ocupam lojas e arma-
zéns, abertos para instalar
camas aos que evacuaram
áreas residenciais.

Vidas
O governo divulgou que o

número de desabrigados já
superou 30 mil. De acordo
com a imprensa local, o ter-
reno plano irá dificultar o es-
coamento da água pelos rios,
como o Brazos, a 50 km de
Houston, e o Oaks, o que
manterá por vários dias o ní-
vel de água entre 60 e 70 cm
no leste do Texas e em di-
versas cidades.

A ação de evacuação entre
o governo federal, a Guarda
Costeira e a Guarda Nacional
não conseguiu evitar as dez

mortes já registradas. Não
há informações precisas so-
bre desaparecidos, mas o go-
vernoestadualdissequenão
irá contabilizar prejuízos
em vidas mas concentrar-se
nas ações para retirar desa-
brigados de casas e levá-los
a locais altos. O comércio de
Houston está fechado desde
segunda-feira, assim como
escolas, bancos e clubes.

De acordo com a previsão
dotempo,atempestadeHar-
vey deve atingir a Lousiana,
estado vizinho a leste do Te-
xas hoje. Ainda chove forte
na região e há registros de
ventos de até 72 km/h. A rede
Walmart anunciou a doação
de dois mil caiaques para
ajudar nos resgates.

BREXIT

Relações comerciais são
impasse em discussões
LUIZ SERPA
A TARDE SP

O governo britânico afir-
mou que não recuará sobre
sua exigência de iniciar as
discussões sobre as relações
comerciais com a União Eu-
ropeia após a conclusão do
Brexit.Oficiaisdogovernojá
afirmaram que gostariam
de iniciar essa discussão o
quanto antes, mesmo com a
opinião contrária do presi-
dente da Comissão Euro-
peia, Jean-Claude Juncker.

A 3ª fase de debates do
Brexit estão em andamento
em Bruxelas, e Juncker já
afirmou que “é preciso ser
muito claro ao afirmar que

não iremos iniciar nenhu-
ma negociação sobre o novo
relacionamento entre Reino
Unido e União Europeia, es-
pecialmente o relaciona-
mento econômico e comer-
cial, enquanto não concluir-
mos as questões que estão
sendo debatidas agora”.

O bloco EU27 já afirmou
consistentemente que eles
precisam de progresso su-
ficiente em três pontos de
discussão – a fronteira da Ir-
landa do Norte, o divórcio e
o futuro status dos cidadãos
europeus – antes que as ne-
gociações possam partir pa-
ra o campo das relações co-
merciais entre o Reino Uni-
do e a União Europeia.

EUA, Coreia
do Sul e Japão
pedem reunião
na ONU

As missões dos Estados Uni-
dos, da Coreia do Sul e do
Japão na Organização das
Nações Unidas (ONU) pedi-
ram ontem uma reunião de
emergência do Conselho de
Segurança. O pedido dos
três países foi divulgado no
Twitter, na conta da missão
japonesa nas Nações Uni-
das. Além de solicitar a reu-
nião do órgão máximo da
ONU, o governo da Coreia do
Sul reagiu ao novo teste ba-
lístico norte-coreano com
quatro caças F-15K, que lan-
çaram bombas sobre um al-
vo que estava localizado per-
to da fronteira desmilitari-
zada que separa as Coreias.

Advertência
Os porta-vozes das forças
sul-coreanas advertiram
que a Coreia do Norte en-
frentará represálias se con-
tinuar com seus testes e ob-
servaram que o teste mais
recente significa “outra fla-
grante violação” das resolu-
ções do Conselho de Segu-
rança da ONU. Ontem, ocor-
reu o 13º lançamento de um
míssil balístico por parte do
país asiático neste ano. O
primeiro foi no dia 4 de ju-
lho e levou o Conselho de
Segurança da ONU a aprovar
um pacote de novas sanções
contra a Coreia do Norte.

AGÊNCIA BRASIL

grave e sem precedentes pa-
ra a segurança do país.

Em uma ligação telefôni-
ca que durou cerca de 40
minutos, Shinzo Abe e
Trump concordaram em so-
licitar uma reunião de
emergência com o Conselho
de Segurança da ONU para
discutir a situação.

“O ato absurdo de lançar
um míssil sobre o nosso país
não tem precedentes, é uma
ameaça grave e séria e pre-
judica a paz e a segurança
regional”, afirmou Abe em
entrevistaarepórteresemTó-
quio. Ele ainda afirmou que o
Japãojáhaviaprotestadocon-
traaCoreiadoNortepormeio
da embaixada japonesa em
Beijing, na China. O país teria
cobrado mais pressão do go-
verno chinês contra a Coreia
do Norte.

O lançamento demonstra
a intenção da Coreia do Nor-
te em aumentar a crise di-
plomática.

O país já testou mísseis
intercontinentais mais po-
derosos este ano, mas o que
foi lançado ontem fez um
trajeto mais uniforme que
os anteriores. Ele teria pas-
sado sobre a cidade de Hok-
kaido, voado cerca de 1,180
quilômetro e caído no Pa-
cífico, de acordo com infor-
mações fornecidas por ofi-
ciais japoneses e sul-corea-
nos. O míssil foi o 3º dis-
parado pela Coreia do Norte
que cruzou o céu do Japão.

O primeiro disparo foi fei-
to em 1998 e o segundo em
2009. Pyongyang contesta
essa informação e afirma
que eram satélites.

LETICIA DE ALMEIDA NUNES MARQUES, Analista Ju-
diciário designada do Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Itiruçu, do Estado da Bahia,
na forma da Lei, etc. Faz público, para ciência dos in-
teressados, em cumprimento ao disposto no Art. 19
da Lei 6.766/79, que o loteador CLAUDIVIO NOVAES
ALMEIDA, brasileiro casado, funcionário público, CPF
n° 281.687.205-04 depositou neste Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas, o projeto e demais documentos
relativos ao imóvel de sua propriedade, situado no
perímetro urbano da cidade de Lajedo do Tabocal-BA,
Distrito Judiciário desta Comarca, loteado com a deno-
minação de LOTEAMENTO TABOCAL, compreendendo
53 lotes, área total dos lotes 11.652,12m2, área das
vias de circulação 3.515,88 m2, área total do loteamento
15.168,00 m2, conforme aprovação da Prefeitura Muni-
cipal de Lajedo do Tabocal-BA, através do Decreto Muni-
cipal n° 189 de 27/07/2017, e publicado no Diário Oficial
do Município. As exigências, dispensas, proibições e
ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas
no memorial descritivo, ficarão fazendo parte integrante
do registro e serão lançadas no seu respectivo campo.
Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas

neste Serviço Registrai, durante o expediente, dentro do
prazo de quinze dias, contados da terceira e última pu-
blicação do Jornal “A TARDE” e, não as havendo, será
procedido imediatamente o registro. Dado e passado
nesta cidade de Itiruçu, Estado da Bahia, aos 25 de
agosto de 2017.
Letícia de Almeida Nunes Marques. Analista Judiciário
designada.
_duos a Ainie • Nunes Marques Oficeda do ketsisode
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EDITAL DE LOTEAMENTO

SEINFRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA

Aviso de Licitação

Tipo: Menor Preço - Abertura: 04/10/2017 às 09h30min. Objeto: Implantação da Rodovia BA-
504, trecho Itanagra – BA-099 (Linha Verde), extensão de 20,32 km. Família 07.30.Local das
sessões: Comissão Permanente de Licitação - CPL – SEINFRA, 4ª Avenida, nº 440 - Centro
Administrativo da Bahia - Prédio Anexo - 1º andar - Ala B, Salvador/BA. O Edital e seus anexos
poderão ser obtidos através dos sites: www.comprasnet.ba.gov.br, e www.infraestrutura.ba.gov.
br. Os interessados poderão obter informações através do email: cpl@infra.ba.gov.br, telefone:
(71)3115-2174 ou, presencialmente, no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, das
8h30min às 18h. Salvador/BA, 29/08/2017. Alexinaldo Negreiros da Silva/Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA Nº 029/2017Pregão Eletrônico nº 67/2017
Processo Nº. 23066.037747/2017-19 Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS para atender
as necessidades do Hospital Ana Nery e demais unidades integrantes
do Complexo Hospitalar e de Saúde /UFBA. Abertura: 12/09/2017 às
14:00 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.:
(71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841.

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
A Prefeitura Municipal de Amargosa, através da Comissão Permanente de Licitações designada
pelo Decreto nº 074/2017 de 07/08/2017, torna pública a seguinte licitação: Contratação da
melhor proposta referente a execução das obras de recuperação de pavimentação em paralelo
de ruas da sede do município, através do menor preço global, empreitada por preço unitário,
descritos no Edital, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO. DATA: 19/09/2017. HORA: 09H00MIN.
Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo telfax: (075) 3634-3977. Cópia do edital:
www.amargosa.ba.io.gov.br.Amargosa, 30/08/2017. Carla Souza Oliveira. Presidente da CPL.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2017 DATA DA ABERTURA:

30/08/2017 – 10:00 H. O Esporte Clube Vitória, por sua Comissão Julgadora, torna públi-
co que fará realizar procedimento de contratação, modalidade CONCORRÊNCIA ADMINIS-
TRATIVA Nº. 004/2017, tipo PREÇO E TÉCNICA, com a finalidade de contratar empresa
especializada em prestação de serviços especializados de consultoria em implementação
de modelo de gestão corporativa e estratégica. O Edital desta Concorrência estará dis-
ponível aos interessados por cópia de seu inteiro teor na Diretoria Jurídica do Complexo
Manoel Barradas (Barradão). Salvador/Bahia, 30 de agosto de 2017. Marcos Chiarastelli
– Diretor Executivo.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2017 – COMPEL - RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA - O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna
público, para conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão do PREGÃO N.º 046/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL,
cujo objeto é a contratação de empresa para viabilizar ações de mobilização social e de planejamento de gestão durante as obras
das praças dos esportes e cultura voltadas para gestores públicos, comunidade beneficiada e representantes de Instituições que
venham a contribuir com o processo de implantação e gestão do equipamento público. 29/08/2017. Aricele Guimarães Machado
de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2017 – COMPEL - AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preços para prestação de ser-
viços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo instalação de peças, partes e componentes, visando adequar os espaços
com divisórias e efetuar pequenos reparos nas estruturas, físicas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA.Abertura:
18/09/2017 às 09:00h – Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. Aricele Gui-
marães Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2017 – COMPEL - AVISO DE ABERTURA – Objeto: Contratação de empresa para viabilizar ações
de mobilização social e de planejamento de gestão durante as obras das praças dos esportes e cultura voltadas para gestores
públicos, comunidade beneficiada e representantes de Instituições que venham a contribuir com o processo de implantação e
gestão do equipamento público. Abertura: 15/09/2017 às 14h00min – Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br.
Tel.: (71) 3621-6879/3621-6713.29/08/2017. Aricele Guimarães Machado de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS NO 0015/2017 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. Data de abertura: 15 de setembro de
2017, às 09:30 horas. Aquisição: O edital pode ser adquirido gratuitamente através do site www.bahiagas.
com.br ou mediante pagamento de R$ 100,00 (cem reais), na Avenida Professor Magalhães Neto, 1838,
Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP: 41.810-011, de 9 às 11 e de 14 às 17 horas. Presidente da
Comissão Permanente de Licitação: Carina Caldas Quintão Albino.


