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Petrobras aumenta preço
do diesel e da gasolina nas
refinarias a partir de hoje

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 017/2020
RESULTADO FINAL

O Município de Petrolina/PE, por meio da sua CPL, torna público
o resultado do julgamento do envelope nº 3 (Documentos de
Habilitação) da empresa SADENCO SUL-AMERICANA DE
ENGENHARIA E COMÉRCIO referente ao Proc. Adm. nº 168/
2020. Concorrência Nacional Nº 017/2020 cujo objeto é a
Concessão Administrat iva para a execução de obras e
prestação de serv iços re lat ivos à modern ização,
ef ic ient ização,  expansão,  operação e manutenção da
infraestrutura da rede municipal de iluminação pública de
Petrolina-PE – Resultado: julgada HABILITADA e vencedora
do referido processo a empresa SADENCO SUL-AMERICANA
DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA por atendimento integral
aos requisitos legais e editalícios. Petrolina, 15.12.2020. Carla
Modesto – CPL (3123/2020).

A Petrobras
informou ontem
(15) que vai

aumentar o preço da gasolina
e do diesel nas refinarias a
partir de hoje (16).

Segundo a estatal, o preço
do diesel será reajustado em
4%, e o da gasolina em 3%.

O repasse dos reajustes
nas refinarias aos
consumidores finais nos

postos não é garantido e
depende de uma série de
questões, como margem da
distribuição e revenda,
impostos e adição
obrigatória de etanol anidro e
biodiesel.

No início deste mês, a
Petrobras reduziu o preço da
gasolina nas suas refinarias e
deixou inalterada a cotação
do diesel.

Enquanto aumenta a cada
dia os casos de Covid-19 em
todas as regiões brasileiras e
na Europa os toques de
recolher e os fechamentos de
teatros, museus e restaurante,
no estado de Pernambuco
autoriza os restaurantes e
bares a realizarem
confraternizações de

Confraternizações e almoços em bares e
restaurantes podem ser realizados em PE

empresas e de grupos.
De acordo com o

governo, isso pode ocorrer,
desde que obedeçam a todos
os protocolos estabelecidos
para o setor de serviços de
alimentação, como a
realização de música ao vivo
ou mecânica.

A professora Maria de

Lourdes Costa ressaltou:
"Isso é um absurdo, nossos
governantes precisam ser
mais rigorosos neste
momento em que a
pandemia voltou a crescer na
região. É preciso dar um
basta nestes bares e
restaurantes que, nos finais de
semana superlotam".

A Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei (PL
4372/20) que regulamenta o
repasse de recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) a partir do
próximo ano. O texto aprovado
tem pontos considerados
polêmicos, como a inclusão de
escolas privadas sem fins
lucrativos e o ensino
profissionalizante do Sistema S
entre as instituições que podem
ser beneficiadas com recursos
públicos. Para o deputado federal
Gonzaga Patriota (PSB), o projeto
foi alterado e vai prejudicar a
remuneração de profissionais da
educação das redes públicas e
reduzir o repasse para o ensino
público. "Demos um passo à
frente quando aprovamos o
Fundeb, porém as alterações
realizadas no texto ampliam a
precarização da educação e é uma
ameaça ao cumprimento do piso
nacional dos professores. O
financiamento de profissionais
das redes privadas com verbas do
Fundeb representa um risco ao
ensino público brasileiro que já é
tão fragilizado", avalia.

O Fundeb financia a educação
básica pública e é composto de
20% da receita de oito impostos
estaduais e municipais e valores
transferidos de impostos federais.
Até 2026, o governo federal
aumentará a complementação para
esses fundos a cada ano,
começando com 12% do
montante até atingir 23%.

O texto do relator estabelece
novos critérios para distribuir o
dinheiro a regiões e a etapas do
ensino que necessitam de mais
apoio para superar desigualdades.

Na aprovação, a Câmara dos
Deputados incluiu, por meio de
emenda de destaque, a
possibilidade de destinação de
10% dos recursos do Fundeb para
instituições filantrópicas
comunitárias, confessionais e para
educação profissionalizante,
inclusive promovida por
entidades do Sistema S (Senai e
Senac) - já financiadas pela taxação
de 2,5% sobre a folha de
pagamento das empresas
brasileiras. Esses valores são
recolhidos com os tributos do
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social).

Fonte: Blog
Edenevaldo Alves

Gonzaga Patriota critica novo
texto aprovado do Fundeb

Câmara de
Vereadores
aprova PL que
proíbe criança
de até 12 anos
sozinha em
elevador

A Câmara de
Vereadores de Petrolina
aprovou ontem (15) o
Projeto de Lei que proíbe
criança de até 12 anos
sozinha em elevador.

O PL da vereadora
Maria Elena (MDB) entrou
na Casa Plínio Amorim ano
passado, passou nas
comissões e recebeu apenas
um voto contrário durante
votação. "Crianças de 0 a
12 anos ainda não têm
entendimento", frisou,
lembrando o caso do
menino Miguel que caiu de
um prédio em Recife. "A
gente sabe que um elevador
sempre é um equipamento
de risco, até para nós
adultos que precisamos ter
as precauções", reforçou.

De acordo com a
autora do projeto, assim
que o PL for aprovado,
serão fiscalizados tanto
elevadores de iniciativa
privada  e  pública. Ela diz
que esse encargo será feito
pela própria prefeitura e
sociedade civil. O projeto
vai para sanção do prefeito.


