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VIOLÊNCIA Em 2021, foram 12 mortes na capital baiana, seguida da cidade de São Paulo que registrou 10 homicídios

Salvador é a capital mais insegura para a
população LGBTQIA+ e a Bahia, o 2º estado
Marcelo Camargo/ Agência Brasil

GABRIELA CRUZ*

Salvador é a capital brasileira
mais insegura para a população LGBTQIA+ (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, Queer, Interssexuais, Assexuais e etc)
e a Bahia, o segundo estado
com maior número de mortes, segundo dados do trabalho da jornalista Emanuele Pilger. A Superintendência
de Prevenção à Violência
(Sprev), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), transmitirá amanhã, às 11h30, a
apresentação do artigo ‘As
Ações da Promotoria de Justiça LGBT+ da Bahia’ elaborado pela pesquisadora.
O Grupo Gay da Bahia
(GGB) aponta em relatório
que, entre janeiro e agosto
de 2021, o Brasil registrou
207 casos de mortes envolvendo LGBTQIA+ (187 assassinatos e 18 suicídios), sendo
32 (10,7%) delas na Bahia,
atrás apenas de São Paulo
com 42. No ano todo foram
300 mortes violentas, 8% a
mais do que em 2020, quando foram registrados 276 homicídios. Salvador, com
aproximadamente 3 milhões de habitantes, foi a capital mais perigosa para o
segmento LGBTQIA+ em
2021, com 12 mortes, seguida

Segundo dados do GGB, entre janeiro e agosto de 2021, o Brasil registrou 207 óbitos

por São Paulo, com cerca de
12 milhões de habitantes,
com 10 homicídios, tornando o risco em Salvador, 75%
a mais que em São Paulo.
Segundo a autora do artigo, a importância de com-

pilar esses dados é combater
a subnotificação. “As vítimas
não são encorajadas a irem
até a autoridade policial levar a notícia do crime porque, na maioria das vezes, na
própria delegacia, elas são

rechaçadas, criticadas e revitimizadas. Isso acontece
muito com travestis que trabalham como profissionais
do sexo. Então, compilar esses dados é importante para
que se façam mais campa-

nhas de conscientização e
investimento na política de
segurança em fornecer uma
equipe interdisciplinar”.
A promotora Márcia Teixeira conta que a 1ª Promotoria de Justiça de Direitos
Humanos do Ministério Público tem a atribuição do
combate à transfobia e
lgbtqia+fobia institucional,
nas empresas privadas, atendimento de saúde e atuação
na parte criminal. "Existem
crimes que nós seguimos a
investigação paralela para
fortalecer o inquérito policial, mas não há muitos procedimentos investigatórios
porque
a
população
LGBTQIA+, em seu contexto
maior, ainda não tem conhecimento da promotoria”.
Kaio Macedo, coordenador de Políticas LGBT da Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) da
Bahia, acredita que a principal dificuldade é mensurar os crimes. “Os dados que
temos são coletados de matérias de imprensa. Nós abrimos os canais de ouvidoria
do estado para receber essas
denúncias porque esses dados vão ser oficiais do estado. Poderemos fazer um
monitoramento criando soluções estratégicas”.

Com exceção de 2020, nas
últimas quatro décadas, os
gays são o grupo mais atingido pela violência letal e,
em 2021, os homossexuais
masculinos corresponderam a 51% do número de
mortes, com 153 ocorrências,
seguidos das travestis e transexuais com 110 casos
(36,67%), lésbicas com 12 casos (4%), bissexuais e homens trans 4 casos (1,33%),
uma ocorrência de pessoa
não binária e um heterossexual, este último confundido com um gay. Quanto à
cor das vítimas de mortes
violentas, 28% eram brancas, 25% pardas, 16% pretas e
uma indígena. No tocante à
idade, a vítima mais jovem
foi uma travesti de 13 anos e
o mais velho, um gay de 76
anos. 47% dos LGBT estavam
entre 20-39 anos.
A transmissão integra o I
Congresso Internacional de
Segurança Pública da Bahia e
ocorre pelo canal da Sprev no
Youtube. O trabalho de Emanuellefoiorientadopeloprofessor David Sousa Garcês,
doutorando no Programa de
Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) da Universidade
Federal da Paraíba.
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VIOLÊNCIA

VACINAÇÃO

Mais uma escola é alvo de ameaça

Retorno imuniza 8 mil
pessoas na capital baiana

Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

JADE SANTANA*

Mais uma vez, uma escola de
Salvador teve que tornar a
presença facultativa em um
dia de aula por conta de
ameaças anônimas. Dessa
vez, o Colégio Estadual Raphael Serravalle, na Pituba,
suspendeu uma prova que
seria aplicada aos estudantes ontem. Esta é a segunda
vez, só este mês, que um colégio sofre esse tipo de
ameaça em Salvador. Com a
escola particular Titânia, em
Fazenda Grande IV, um perfil anônimo em uma rede
social havia postado fotos de
armas e nomes de alunos
com ameaça.
No colégio estadual, o motivo para o adiamento foi
uma ameaça de massacre pichada nas paredes de um banheiro masculino da unidade na quarta-feira passada.
Apenas por meio de nota, a
direção informou que a unidade ficou aberta para atendimento à comunidade e as
aulas foram mantidas.
A Secretaria da Educação
do Estado (SEC) promoveu
um encontro com os profes-

IAMANY SANTOS*

Colégio Estadual Raphael Serravalle suspendeu prova que seria aplicada ontem

sores, pela manhã, com a
participação de representantes das polícias Civil e Militar. A SSP informa que a
Polícia Civil investiga a
ameaça e que a PM reforçou
o patrulhamento.
Segundo uma aluna do 7º
ano da escola, que também
preferiu não se identificar, a
ameaça não é o único pro-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N˚ 002 – 2022 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se encontra disponível na sede da administração sala da Comissão Permanente de
Licitação. Centro Administrativo Municipal (CAM), Rua do Bendegó, s/n, Centro – Aramari Bahia de segunda a sexta das 8:00 hs até as 12:00hs , e-mail copelaramari@gmail.com, a
Concorrência Pública 002-2022, objetivando a contratação de empresa especializada para
pavimentação em paralelepípedo e blocos intertravados em ruas do Município de Aramari/ BA,
conforme, especificações e condições estabelecidas no Edital., com abertura das propostas
para 26/05/2022 as 9:00hs, maiores informações pelo telefone (75) 3432-1175, Ramal 208.
Rita de Cassia dos Santos Silva. Presidente da Comissão Permanente de Licitação (COPEL).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ N: 13.922.588/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
A Prefeitura Municipal de Ibicoara torna público o Pregão Eletrônico nº 005/2022 – objeto –
contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de Apoio
Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem executados em Órgãos da Administração Pública Municipal de Ibicoara. Inf. na Prefeitura, das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou
email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Local da disputa e Edital: no site www.bnc.org.br. Inicio
da sessão às 10:00 h do dia 06 de maio de 2022. Ibicoara - Bahia, 20 de janeiro de 2022. Renan
Pires Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 24/22. Nova data - PA 115/22. Objeto: aquisição de produtos para cestas
básicas. Às 9h, 06/05/22. Identificador 932827. ////////// PREGÃO ELETRÔNICO 27/22. Nova data – PA
119/22. Objeto: aquisição de equipamentos elétricos (bombas e motores) para manutenção de poços
artesianos do sistema de abastecimento de água. Às 15h, 10/05/22. Identificador 932830. //////////
PREGÃO ELETRÔNICO 28/22. Nova data – PA 120/22. Objeto: aquisição de materiais hidráulicos para
manutenção de poços artesianos do sistema de abastecimento de água. Às 9h, 10/05/22. Identificador
932831. ////////// PREGÃO ELETRÔNICO 29/22. Nova data – PA 121/22. Objeto: aquisição de materiais
de construção para manutenção de poços artesianos do sistema de abastecimento de água. Às 15h,
11/05/22. Identificador 932832. ////////// PREGÃO ELETRÔNICO 30/22. Nova data – PA 122/22. Objeto:
aquisição de materiais elétricos para manutenção de poços artesianos do sistema de abastecimento de
água. Às 9h, 11/05/22. Identificador 932834. ////////// PREGÃO ELETRÔNICO 22/22. Nova data – PA
123/22. Objeto: fornecimento de combustíveis automotivos. Às 15h, 06/05/22. Identificador 934061.
Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações/Edital: http://www.joaodourado.ba.gov.br/licitacoes. João
Dourado/Ba, 25 de abril de 2022. Diego Cardoso Dourado. Secretário de Administração.

blema de segurança, de acordo com a estudante de 12
anos. “Não me sinto segura,
não só por causa da ameaça,
mas as brigas entre os alunos
estão ficando muito chatas e
frequentes. Os professores
são ótimos, adoro as aulas. Se
não fossem os alunos, ia ser
uma escola nota 10”.
Giulia Brighi, 17 anos,

também chama atenção para a ocorrência de brigas
dentro da escola, que poderiam ser motivadoras da
ameaça. "Recentemente um
aluno chegou a tirar sangue
de um colega durante uma
dessas discussões", conta.
*SOB A SUPERVISÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

As estratégias de vacinação
contra a Covid-19 voltaram,
ontem, após pausa durante o
feriado. Foram vacinadas
mais de 8 mil pessoas em
Salvador, mais da metade
com a 3ª dose, completando
62% da população elegível
vacinada com a dose de reforço. Na ação, 19 unidades
de saúde estarão direcionadas à vacinação de crianças
entre 5 e 11 anos com a 1ª e 2ª
dose, enquanto 33 vacinarão
pessoas com 12 anos ou
mais, oferecendo todas as
doses da vacina.
Foi aplicada a estratégia
“Liberou geral” - que não exige residentes de Salvador - e
foram aplicadas a 1ª dose em
pessoas com 12 anos ou mais
e a 2ª e 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais.
“Favorecer a vacinação da
população baiana aumenta
a proteção, reduzindo a circulação de pessoas não vacinadas ou com os esquemas
incompletos”, explica Doiane Lemos, coordenadora de
imunização da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).
A descoberta de novos ca-

sos do estado tem sofrido
altos e baixos devido à subnotificação nos feriados, porém, dados do boletim epidemiológico da Sesab (Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia) mostram que a faixa etária entre 18 e 39 anos
foi a mais infectada ontem.
Essa não é a primeira vez que
essa faixa etária se destaca
no número de infecções.
Essa também é a faixa etária que menos tomou a 3ª
dose da vacina, segundo dados do Vacinômetro.
Para o “liberou Geral” a
pessoa precisa apresentar
original e cópia do cartão de
vacina, carteira nacional de
vacinação digital (ConectSUS), documento de identificação com foto e comprovante de residência em município baiano. Informações
sobre a vacinação de gestantes, puérperas, imunossuprimidos, voluntários para
pesquisas e crianças e adolescentes podem ser encontradas no site da prefeitura,
além da lista de unidades
oferecendo imunizantes.
*SOB A SUPERVISÃO
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CNPJ N: 16.234.429/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2022
O MUNICÍPIO DE ITABELA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que no dia 06/05/2022,
às 09:00, no endereço Av. Manoel Carneiro 327, Centro, Itabela-Bahia, serão recebidas propostas
relativas ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, tendo como objeto a Contratação de empresa
para prestação de serviços de Manutenção de aparelhos de eletrodomésticos e ar condicionados
incluindo reposição de peças para as Diversas Secretarias. Os interessados poderão fazer a leitura
do edital e adquiri – lo no endereço eletrônico https://www.itabela.ba.gov.br/. As demais fases do
certame serão publicadas no Diário Oficial do Município. Itabela-BA, 25 de Abril de 2022. Gionara
de Souza Pinha Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
CNPJ N: 13.784.384/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 012/2022, no
dia 06 de maio de 2022 às 09:00hs, do tipo Menor Preço Global. Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para Aquisição de peças originais ou genuínas para a manutenção de veículos da frota municipal de Wagner/
BA. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02 de Julho, 04 – Centro,
ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro. Wagner/BA, 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N° 019/2022-SRP– ELETRÔNICO
O Município de Maragojipe/BA, avisa que após promovidas as correções no Edital, realizará
licitação na modalidade Pregão Nº.19-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para futura e eventual aquisição parcelada de materiais de expediente e correlatos para atenderas demandas das
Creches e Unidades Escolares da Rede Educação de Maragojipe. Tipo Menor Preço Grupo/Lote.
Leis: 10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 26/04/2022 no site www.comprasnet.
gov.br. Entrega das Propostas até 06/05/2022 às 9:00 horas no site www.comprasnet.gov.br.
Maragojipe: 25/04/2022. Valnicio A. Ribeiro – Prefeito – Jenivaldo F. de Vasconcelos – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022-SRP O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA realizará licitação em 11/05/2022 às 09h:30min PREGÃO
PRESENCIAL nº 012/2022-SRP Objeto: Seleção de propostas para Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual aquisição de materiais de construção, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme informações constantes deste
Edital e seus anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br. Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com
ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha-Ba, 20 de março de 2022. João Bastos da Silva
Junior - Pregoeiro/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
O Município de Teofilândia/BA, realizará Licitação: Pregão Eletrônico P/ Sistema de Registro de Preço
nº 007/2022, objetivando a futura AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS
PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recebimento de proposta e documentos de habilitação de 03/05/22 até as 08h de 06/05/22 - disputa as 09h do dia 06/05/22. A licitação ocorrerá no
site www.bllcompras.com. O Edital disponível nos sites www.teofilandia.ba.gov.br e www.bllcompras.
com. Licitação PE007/2022 - ou por e-mail: licitacaoteofilandia@gmail.com (75) 32682150 - Higo
Moura Medeiros – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
023/2022 Processo Administrativo: 083/2022, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto: contratação
de empresa para aquisição de condicionadores de ar mediante sistema de registro de preços, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ourolândia/BA, acolhimento das propostas: às
14:00h do dia 25/04/2022, abertura de proposta às 09:00h do dia 09/05/2022, início da disputa:
às 09:30h do dia 09/05/2022. Maiores informações através do tel. (74)3681-2250 das 08:00 às
12:00hrs, das14:00 às 17:00hrs. Os interessados poderão obter o Edital através da plataforma digital
www.licitacoes-e.com.br. Jéssica Oliveira Matos Santos - Pregoeira

CNPJ N: 13.845.466/0001-30

CNPJ N: 16.444.150/0001-24

