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O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 147/2019, na
modalidade "Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Preço Global", via site da Caixa - CEF,
perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de
Habilitação até às 09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2019, horário de Brasília - DF,
tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do
dia 17 de dezembro de 2019. O processo licitatório visa o Registro de Preços para futura
ou eventual contratação de empresa para fornecimento de  75.600 kg  (setenta e cinco mil e
seiscentos quilos) de Cloro Liquefeito para ser utilizado como agente oxidante na etapa de
pós cloração do Sistema de Tratamento  de Água Renato de Freitas - Unidade Sucupira,em
atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento
no site até as 23:59 horas do dia 13 de dezembro de 2019. Os interessados poderão obter
informações através do telefone (34) 3233-0872. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: Não
será obrigatória a visita técnica nas dependências da ETA Renato de Freitas, porém fica aberto
a possibilidade caso a empresa interessada na venda do produto queira fazê-la. Não será aceito
sob nenhuma circunstância, justificativas alegando desconhecimento sobre as estruturas de
descargas, sistema de estocagem e sistema de dosagem. Quaisquer adequações posteriores
deverão ter a autorização do Contratante e se autorizado ocorrerá a expensas da Contratada.
Uberlândia, MG, 02 de dezembro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE
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Esplanada
Aluno no Brasil falta mais 
E É MAIS INDISCIPLINADO
 | O ÍNDICE DE PESSOAS QUE SOFREM BULLYING PASSOU DE 17,5%, EM 2015, PARA 29% EM 2018

 � FOLHAPRESS

Alunos brasileiros fal-
tam mais na escola e 
perdem mais tempo 

de aula por indisciplina do 
que a média dos países que 
participaram do Pisa, principal 
avaliação internacional da 
educação básica. 

Além disso, demonstram 
ter menos confiança em sua 
capacidade, cooperam me-
nos que os outros e têm visto 
aumentar casos de bullying, 
além de ter uma parcela maior 
de estudantes que se sentem 
“sempre tristes”.

As conclusões podem ser 
obtidas pelas respostas dos 
estudantes no questionário 
que acompanha a prova. 
Aplicada pela Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) a 
cada três anos, ela avaliou em 
2018 alunos de 15 anos de 79 
países ou regiões.

O exame abrange as áre-
as de leitura, destaque do re-
latório deste ano, matemática 
e ciências.

Segundo o relatório, 41% 
dos alunos brasileiros re-
portaram que nas aulas de 
linguagem (no caso, óbvio, o 
português), o professor tem 
que esperar um longo tempo 
para os estudantes ficarem 
quietos. Eles alcançaram 19 
pontos a menos na prova de 

leitura do que os estudantes 
que declararam que isso ou 
não acontece nunca ou ocorre 
raramente.

A média de alunos dos paí-
ses da OCDE que registraram 
essa mesma constatação é 
de 26%.

O resultado contribuiu 
para que o Brasil fosse clas-
sificado como um dos países 
com pior clima disciplinar, ao 
lado de Argentina, Grécia e 
Espanha. 

Outra disparidade do Bra-
sil em relação aos países da 
OCDE são as faltas: metade 
dos alunos não foi algum dia 
à escola nas duas semanas 
anteriores ao Pisa. A média 
da organização é menos da 
metade: 21%.

Por outro lado, o país se 
junta aos Estados Unidos 
e ao Reino Unido como um 
dos países em que há mais 
competição do que colabo-
ração na escola, ao contrário 
de Alemanha, Dinamarca, 
Holanda e Japão.

A proporção de alunos 
brasileiros que diz que seus 
colegas cooperam uns com 
os outros é de 62%, e a dos 
que dizem competir, de 57%. 
Ambas são maiores que as da 
média da OCDE.

Por outro lado, a parcela 
de alunos sem autoconfian-
ça é maior. No Brasil, 77% 
acham que conseguem nor-
malmente achar a saída para 

situações difíceis. Na OCDE, 
o índice sobe para 84%.

No recorte de gênero, é 
possível perceber que as me-
ninas são, em geral, menos 
competitivas e mais moti-
vadas que os meninos, se-
gundo o relatório. E, embora 
tenham desempenho superior 
em leitura e semelhante em 
ciência, a boa performance 
superior não impede que elas 
tenham mais medo de falhar, 
de acordo com as conclusões 
da avaliação.

Há outros indícios de piora 
no clima escolar.

De modo geral, conside-
rando meninos e meninas, o 
relatório mostra que a satisfa-
ção dos adolescentes de 15 
anos com a vida diminuiu no 
mundo, em média 0,3 ponto 
em uma escala de zero a dez, 
e 0,5 ponto em países como 
Brasil, onde chegou a 7,05, 
Estados Unidos (6,75), Japão 
(6,18) e Reino Unido, que 

teve a queda mais drástica, 
de 0,81, caindo para 6,16.

A fatia de alunos brasilei-
ros que declara se sentir sem-
pre triste é consideravelmente 
mais que o dobro da média da 
OCDE: 13% do total, contra 
6%, só menor que a de Bru-
nei, Macau e Malásia.

O índice de pessoas que 
sofre bullying também aumen-
tou no Brasil, assim como em 
outros países como Colômbia 
e República Dominicana. Os 
alunos que disseram sofrer 
a prática algumas vezes por 
mês passou de 17,5%, em 
2015, para 29% em 2018.

Nem tudo, porém, são más 
notícias: apesar de todas as 
dificuldades, 83% dos alunos 
brasileiros relataram que seu 
professor demonstra satisfa-
ção em lecionar, mais do que 
a média de 74%. O interesse 
do educador está relacionado 
a maiores notas no mundo 
todo.

AVALIAÇÃO INTERNACIONAL

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

NACIONAL

PSL confirma suspensão de Eduardo Bolsonaro
Os membros do Diretório 

Nacional do PSL, presidido 
pelo deputado federal Lucia-
no Bivar (PE), confirmaram, 
por unanimidade, as sus-
pensões e advertências a 
18 parlamentares do partido 
e a dissolução do diretório 
estadual de São Paulo, que 
era comandado por Eduardo 
Bolsonaro.

Esses deputados se ali-
nharam ao presidente Jair 
Bolsonaro na disputa de po-
der que ocorreu dentro da 
legenda em meados de ou-
tubro.

As suspensões aos 14 
parlamentares e advertência 
a outros quatro já haviam sido 
recomendadas pelo conselho 
de ética do partido na semana 
passada e precisavam ser 
validadas pelos 153 membros 
com direito a voto do Diretório 
Nacional na reunião convoca-
da para ontem.

Eduardo Bolsonaro (SP), 
Bibo Nunes (RS), Alê Silva 
(MG) e Daniel Silveira (RJ) 
receberam a penalidade mais 
dura, de suspensão por 12 
meses. Carlos Jordy (RJ) será 
suspenso por sete meses, en-
quanto Carla Zambelli (SP) e 
Bia Kicis (DF) ficarão suspen-

sas das atividades parlamen-
tares por seis meses.

A suspensão acarreta 
afastamento da atividade 
parlamentar. Os deputados 
devem ser retirados de comis-
sões das quais são membros, 
por exemplo.

Outros parlamentares re-
ceberam penalidades mais 
brandas, como Aline Sleutjes 
(PR) e Hélio Lopes (RJ), que 
só serão advertidos. Os de-
putados punidos e advertidos 
já sinalizaram que pretendem 
migrar para o novo partido 
criado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, o Aliança pelo 
Brasil.

O Diretório Nacional tam-
bém dissolveu o diretório de 
São Paulo, foco de uma das 
brigas entre as alas bivaristas 
e bolsonaristas. Aliados de 
Bolsonaro haviam derrubado 
mais de cem diretórios muni-
cipais do PSL em retaliação 
a Bivar -o partido já chegou 
a ter 340 em 645 municípios.

Além das penalidades e 
da dissolução do diretório de 
São Paulo, o PSL vai, nesta 
semana, começar a recolher 
assinaturas para uma nova 
lista para escolher o novo 
líder do partido na Câmara. 

Eduardo deve perder o posto, 
mas manterá a presidência da 
Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional por 
ter sido eleito pelos membros 
para o posto.

“Dentro do grupo não vai 
ter nenhum tipo de divisão. 
Vai ter uma pacificação e vai 
chegar num consenso de um 
nome”, afirmou o deputado 
Júnior Bozzella (PSL-SP), 
segundo vice-presidente do 
partido.

O PSL tem a segunda 
maior bancada da Câmara, 
com 53 deputados. Eduardo, 
filho 03 do presidente, assu-

miu a liderança do partido na 
Casa em 21 de outubro, em 
meio a uma guerra de listas 
que opôs bivaristas e bolso-
naristas. Naquele dia, após 
uma troca de acusações entre 
as duas alas do PSL, o então 
líder, deputado Delegado Wal-
dir, decidiu entregar o cargo.

O PSL está no centro de 
um escândalo, revelado pela 
Folha de S.Paulo, que envol-
ve o uso de verbas públicas 
por meio de candidaturas de 
laranjas em Minas Gerais e 
Pernambuco.

 � FOLHAPRESS

C.S.I. BRASÍLIA
O hacker Luiz Henrique Molição, que ajudou a grampe-

ar o então juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallago-
nol, e meia força-tarefa da Operação Lava Jato, vai confir-
mar em delação que o hacker Walter Delgati, o ‘Vermelho’, 
editou boa parte dos textos e ‘prints’. Não aguentou a 
pressão dos fatos. A PF tem uma das melhores perícias 
do mundo, com profissionais e equipamentos de alta tec-
nologia, cujas investigações, aos poucos, apontaram para 
armação de parte do material vazado. A se confirmar isso 
no inquérito, a ‘Vaza Jato’ coloca em xeque as divulgações 
do The Intercept e a defesa jurídica do ex-presidente Lula 
da Silva, que pede anulação de condenações. 

NO LUGAR CERTO
Os agentes aproveitaram a sessão solene na segun-

da-feira, em homenagem ao Dia do Policial Federal, e co-
braram os parlamentares a aprovação da Lei Orgânica da 
categoria. O coro foi puxado pelo presidente da Fenapef, 
Luís Antônio Boudens.

DELEGADOS
Será reconduzido hoje à presidência da Associação 

Nacional de Delegados Federais o delegado Edvandir Pai-
va, que comanda quase 2 mil associados. Também co-
bram aprovação da PEC 412, que dá autonomia orçamen-
tária e administrativa à PF.

CENÁRIOS
No Piauí, petistas tratam o governador Welington Dias 

como futuro candidato do PT ao Planalto, e Lula como 
candidato ao Senado pelo Estado. Falta combinar com a 
Justiça.

NA PISTA
O recém-empossado Davi Barreto, um dos diretores 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres, entrou na 
pista mostrando a que veio. Revogou um caminhão de atos 
considerados suspeitos do Superintendente de Transpor-
te de Passageiros da ANTT, João Paulo Souza. Barreto 
ganhou o respeito dos servidores de carreira da agência.

BUZINAÇO
Mas tem mais gente nessa pista. E com buzinaço na 

pressão. A Associação Nacional das Empresas de Trans-
porte Rodoviário de Passageiro (ANATRIP) foi ao STF 
questionar o ato do diretor e as normas da ANTT. Alega, 
acredite, que a abertura de mercado prejudicará usuários, 
idosos, deficientes. Isso, a concorrência ‘prejudica’.

CONTRAMÃO
Um detalhe. Há, nos bastidores, apontamentos de que 

essas empresas signatárias da Anatrip possuem centenas 
de multas por má prestação de serviços. 

CARTA NA PORTA
Hoje, a dívida de pequenas empresas com o Fisco é de 

R$ 21 bilhões. Mais de 738 mil micro e pequenas empre-
sas inadimplentes com o Simples Nacional foram notifica-
das para regularizar as dívidas com o Fisco. As principais 
irregularidades são excesso de faturamento, falta de docu-
mentos e débitos tributários. 

CADA UM...
Enquanto o presidente nacional do PSB, Carlos Siquei-

ra, sai Brasil adentro articulando candidaturas às prefeitu-
ras para ano que vem, ignorando o PT, o líder petista no 
Senado, Humberto Costa (PE), recebeu sinalização para 
não ser oposição a Marília Arraes (PT), que sonha com a 
prefeitura do Recife. 

...POR SI 
A intenção do cacique Lula da Silva é manter palanque 

para os petistas em 2020. Já o ex-senador Armando Mon-
teiro Neto (PTB) apoia a candidatura do deputado federal 
Sílvio Costa Filho (Republicanos) na futura disputa. 

FATOR FAMÍLIA
O problema caseiro é que o pai de Costa Filho, o ho-

mônimo e aguerrido ex-deputado, é dilmista e lulista de 
carreirinha. Lembram dele no processo de impeachment 
de Dilma? Uma das vozes isoladas defensoras da então 
presidente. O filho é bolsonarista.


