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LEGISLAÇÃO Trabalhadores brasileiros mais jovens terão que cumprir idade mínima de 65 anos

Regra de transição da Previdência
começará a partir dos 30 anos
AGÊNCIA O GLOBO
Brasília

O relator da reforma da Pre-
vidência, deputado Arthur
Maia (PPS-BA), antecipou
ontem que todos os traba-
lhadores a partir de 30 anos
serão enquadrados na regra
de transição – que prevê ida-
des mínimas, mais um pe-
dágio (adicional sobre o
tempo de contribuição que
falta para se aposentar). Se-
gundo o relator, o pedágio
será inferior a 50%, podendo
ficar em 30%. Maia explicou
que os trabalhadores com
menos de 30 anos terão que
cumprir idade mínima de 65
anos.

Pela proposta inicial, se-
riam enquadrados na regra
de transição somente ho-
mens a partir dos 50 anos e
mulheres a partir dos 45
anos. Esses trabalhadores
poderiam se aposentar pe-
las regras atuais, pagando
pedágio de 50%. Já os demais
só poderiam se aposentar
aos 65 anos de idade, inde-
pendentemente do tempo
de contribuição.

“Dois pontos estão basi-
camente acertados na regra
de transição. Haverá idade
mínima no momento da
promulgação da PEC, inde-
pendentemente da idade de
cada um, de quanto falta. E
haverá pedágio, menor que
50%. Ele se estenderá até 30

videnciária.
Ele se refere à proposta

original do governo, que tra-
zia que haveria uma idade
para a transição para a re-
forma: 50 anos para homens
e 45 para mulheres. Pessoas
mais novas do que essa faixa
teriam de aderir integral-
mente à reforma, com idade
mínima proposta de 65

anos, para ambos os sexos.
Ontem, Temer disse que a
idade mínima para aposen-
tadoria é a "espinha dorsal"
do projeto.

Impacto fiscal
Ao ser perguntado sobre o
impacto fiscal dos recuos do
governo na reforma – o que
pode exigir novas mudan-
ças num prazo de 20 anos,
dita pelo presidente Michel
Temer, o relator respondeu
que não faz essa conta. “A
conta que eu faço é que nós
temos que aprovar a refor-
ma possível”, disse o depu-
tado.

Ele minimizou as altera-
ções na proposta original,
alegando que serão preser-
vados dois pontos cruciais
da reforma: idade mínima e
teto do INSS (hoje em
R$ 5.531) para as aposenta-
dorias de todos os trabalha-
dores. “Esses pontos são a
espinha dorsal da reforma”,
declarou.

O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, confir-
mou que o governo está dis-
cutindo idade mínima dife-
renciada (de 60 anos) para
professores, policiais fede-
rais e civis. “Estamos discu-
tindo”, disse o ministro ao
ser perguntado sobre o as-
sunto, depois da reunião do
presidente Temer com líde-
res dos partidos aliados para
discutir a reforma.

José Cruz / Ag. Brasil

Maia repetiu que os ajustes anunciados pelo governo não significam um recuo

anos de idade para homens
e mulheres”, disse Arthur
Maia, que classificou essas
duas mudanças como "ali-
cerces básicos" da regra de
transição, que ainda não es-
tá totalmente definida. Na
prática, para o trabalhador
com até 30 anos de idade,
não valerá a pena entrar na
regra de transição, e será

mais vantajoso aderir à ida-
de mínima de 65 anos.

“O cidadão tinha 49 anos
e 11 meses e estava fora (da
regra de transição). O que
tinha 50 anos entrava na
transição. Isso gerava situa-
ções muito díspares”, emen-
dou o deputado Carlos Ma-
run (PMDB-MS), que preside
a comissão da reforma pre-

Temer reúne
base aliada para
discutir apoio
à reforma

MARCO ANTÔNIO JR
A TARDE SP

O presidente Michel Temer
se reuniu ontem com os lí-
deres das principais banca-
das do Congresso para pedir
a aprovação da reforma da
Previdência. A reunião, no
Palácio do Planalto, envol-
veu toda a comissão especial
que estuda os pontos da Re-
forma e líderes parlamen-
tares aliados. O presidente
pediu que seja construído
um texto com o relator Ar-
thur Maia (PPS-BA) até o dia
18 de abril.

Fontes consultadas por
A TARDE disseram que o tom
incisivo da reunião foi ba-
seado na necessidade de
mudar a Previdência, e não
por uma vontade do gover-
no, citando o presidente Te-
mer. A base aliada garantiu
apoio à nova proposta, que
incluirá novos temas até a
apresentação da relatoria.

Arthur Maia deixou a reu-
nião para falar com os jor-
nalistas, quando mencio-
nou 50 mudanças que serão
feitas na proposta. “Estou
muito satisfeito e esse en-
contro foi o que mais avan-
çou no sentido de construir
a reforma da Previdência”,
disse.

O governo do presidente
Temer espera votar a refor-
ma durante o mês de maio,
cumprindo todo o trâmite
previsto, incluindo a análise
do relatório final em 18 de
abril e votações na Câmara
dos Deputados.

COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações aumentam 15,1%
DA REDAÇÃO

Puxadas pela alta de preços
das commodities, pelo in-
cremento do volume embar-
cado e pela baixa base de
comparação, as exportações
baianas cresceram 15,1% em
março quando comparadas
a igual mês do ano passado,
alcançando US$ 657,8 mi-
lhões. No primeiro trimes-
tre, as exportações atingi-
ram US$ 1,68 bilhão, ficando
7,7% acima de igual período
de 2016. As informações fo-
ram analisadas pela Supe-
rintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Ba-

hia (SEI).
O aumento das exporta-

ções em março foi impul-
sionada pela alta nos preços
do petróleo, comparadas
com o mesmo mês do ano
passado, o que valorizou em
257% as vendas de derivados
do produto produzidos no
estado, elevando as vendas
do segmento em 104,5%. Es-
te fator também influenciou
o aumento das receitas com
as exportações de produtos
químico-petroquímicos que
subiram 82%, alcançando
US$ 148,8 milhões e a lide-
rança da pauta no mês.

Contribuiu ainda para o

bom desempenho das ex-
portações o aumento das
vendas do setor automoti-
vo em 146,4%, principal-
mente para Argentina, Chi-
le e Colômbia.

Importações
As importações alcança-
ram US$ 676 milhões em
março, 55,8% maiores que
em março do ano passado.
Foram decisivos para a alta
a reposição de intermediá-
rios pela indústria, o câm-
bio mais favorável para as
importações e principal-
mente a baixa base de
comparação.

A recuperação das impor-
tações no trimestre ocorre
sobretudo na área de insu-
mos para indústria química
emetalúrgica, na área defer-
tilizantes e no setor de com-
bustíveis.

As compras bens de capi-
tal permanecem em cresci-
mento(6%nomêse14,4%no
trimestre), incrementadas
pela indústria eólica e de
transporte de uso indus-
trial.

Com os resultados apura-
dos no primeiro trimestre, a
Bahia registra um déficit de
US$ 285,9 milhões em sua
balança comercial.

PESQUISA

Produção da indústria
caiu 4,6% em fevereiro
DA REDAÇÃO

A produção da indústria
baiana registrou em feverei-
ro passado uma queda de
4,6% em relação a igual mês
de 2016 – a 12ª taxa negativa
consecutiva nessa compara-
ção. Ficou acima apenas do
Mato Grosso (-11%). Comple-
tam a lista dos nove locais
pesquisados que apresenta-
ram resultados negativos
Pará (-4,2%), Espírito Santo
(-3,2%), Ceará (-2,5%), Per-
nambuco (-2,2%), região
Nordeste (-2,1%), São Paulo
(-1,6%) e Goiás (-0,2%).

Já em relação ao mês an-
terior (janeiro/2017), a pro-
dução industrial do estado
teve a maior alta dentre os 14
locais pesquisados (2,8%),
voltando a apresentar taxas
positivas nessa comparação
e eliminando parte da perda
de -4,2% registrada de de-
zembro de 2016 para janeiro
de 2017.

No acumulado no ano de
2017, ante igual período do
ano anterior, a Bahia
(-10,5%) apontou o recuo
mais elevado em todo o país,
de acordo com os dados di-
vulgados ontem pelo IBGE.

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL 2017

A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITA-
LIDADE DOS ESTADOS DA BAHIA, SERGIPE, ALAGOAS e AMAPÁ
- FETTHEBASA CNPJ 13.466.693/0001-54, Código sindical 083,
nos termos do artigo 605 da CLT comunica as empresas dessa atividade
econômica, do recolhimento da contribuição sindical na base inorganiza-
da (que não tenham sindicatos de trabalhadores dessas catego-
rias abaixo discriminadas) a esta federação, nos municípios nos
Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas dos trabalhadores em Hotéis,
Apart-Hoteis, Pensões, Hotéis Fazenda, Flats, Pousadas, Motéis, Bares,
Restaurantes, Fast Food, Lanchonetes, Churrascarias, Boates, Docerias,
Casas de Chá, Pizzarias, Sorveterias, Delicatesens, Cantinas, Rotisserias,
Cafeterias, Cafés, Barracas de Praias, Trabalhadores em Empresas de Tu-
rismo, Trabalhadores em Casas de Diversões e Casas Lotéricas, Barbei-
ros, Trabalhadores em Institutos de Beleza, Cabeleireiros, Trabalhado-
res em Prestação de Serviços, Trabalhadores em Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e
Mistos, Trabalhadores em Condomínios Residenciais, Comerciais e Mis-
tos, fechados ou não, horizontais ou verticais, Lustradores de Calçados,
Trabalhadores em Empresa de Asseio e Conservação, Trabalhadores em
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, Trabalhadores em
Lavanderias e Trabalhadores em Empresas de Conservação de Elevado-
res, através de guias emitidas pelo site da Caixa Econômica Federal ou
podem ser solicitadas à Federação até 30.04.17, sob as penas da lei.
Salvador, 27 de março de 2017. William Roberto C. Arditti - presidente

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO
NOVADATADO FÓRUM

A Diretoria Executiva da União dos Dirigentes Municipais de Educação da Bahia – UNDIME/ BA,
por intermédio de sua Presidenta GlecivâniaMota Silva, CONVOCA osMembros Efetivos para o seu XVII
Fórum Estadual Ordinário, a se realizar emnova data, nos dias 24 e 25 de abril de 2017, das 8h às 18h,
no FIESTA BAHIA HOTEL – Antônio Carlos Magalhães. Bairro Itaigara – Salvador/ BA, conforme o
que estabelecem os arts. 22 e 24 do Estatuto da Undime/BA e demais disposições, para a Sessão deli-
berativa com a seguinte pauta:
I) Eleição e posse da Diretoria Executiva; do Conselho Fiscal; dos representantes da Undime/BA no Con-
selho Nacional de Representantes, titulares e suplentes; os delegados titulares e suplentes, todos para
o biênio 2017/2019;
II) Apresentação e deliberação a respeito de proposta de alteração do Estatuto; e
III) Assuntos de interesse geral.

Salvador 11 de abril de 2017. Gelcivânia Mota Silva - Presidenta da UNDIME/ BA

CRISTAL PIGMENTOSDOBRASIL S.A. CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 - EDITALDE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam os Senhores Acionistas convocados para a
Assembleia Geral Extraordinária da Cristal Pigmentos do Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada
no dia 28 de abril de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no Km 20 da
BA-099, Distrito de Abrantes, município de Camaçari, estado da Bahia, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: a) Consolidar as alterações estatutárias aprovadas nas assembleias de 19
de dezembro de 2014 e 30 de setembro de 2016 e b) Alterar a relação de jornais periódicos utilizados
pela Companhia para publicação dos seus atos. Instruções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na
Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão portar os seguintes documentos: (i) documento
de identidade, (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado por procurador, (iii)
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, (iv) prova de
poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Os instrumentos
de mandato outorgados por acionistas deverão ser depositados na sede social até 24 (vinte e quatro)
horas antes do horário previsto para a realização daAssembleia Geral Extraordinária. 2.Os documentos
pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à
disposição dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia e no endereço eletrônico da
Companhia, em www.cristal-al.com.br, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em www.cvm.gov.br,
e da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.com.br.
Camaçari, 12 de abril de 2017 - Ciro Mattos Marino - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
PP SRP 18/17. Dia 26/04/17 as 8:30h. Objeto: aquisição de materiais e instrumentos odontoló-
gicos. Menor Preço por Lote. PP SRP 19/17. Dia 26/04/17 as 14h. Objeto: aquisição de Medica-
mentos e insumos. Menor Preço por Lote. PP 20/17. Dia 26/04/17 as 16:30h. Objeto: aquisição
de uma motocicleta 0 Km. Menor Preço Global. PP SRP 21/17. Dia 27/04/17 as 8:30h. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios. Menor Preço por Lote. PP SRP 22/17. Dia 27/04/17 as 14h.
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais de manutenção dos poços artesianos. Menor
Preço por Lote. PP SRP 23/17. Dia 27/04/17 as 16:30h. Objeto: serviços de auxílio funeral.
Menor Preço Global. Editais/informações na CPL, Pç. 19 de Setembro, 02, Centro, de 8 às 13h.
Ibipeba/BA, 10/04/17. Edésio Micael Szervinsks Mendonça. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que fará realizar o Chamamento Público nº 001/2017, para cadastramento
de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
a serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, atendendo ás especificações
constantes do Edital de Chamamento Público. Sessão de abertura dia 03/05/2017, às 09h00min. Local: Unidade
Administrativa, situada na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-
000, na Cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8104. Retirada do edital: Diário Oficial-site: www.itubera.ba.io.org.br ou no
endereço acima, horário das 08:00 ás 13:00 horas de Segunda á Sexta Feira. Contatos: Vadilson Teles. Ituberá, 11 de
abril de 2017. VADILSON TELES SANTOS. Presidente da CPL-Portaria nº 01 de 02 de janeiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ N: 13.694.138/0001-80

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
A Prefeitura Municipal, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 12/2017-PA 41/2017, tipo menor preço por lote, cujo objeto
é o registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de higiene e limpeza para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, a se realizar no dia 28.04.2017 às 13:30 hs, na Praça Jovino Arsênio
da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura ou através do e-mail
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.
condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 12.04.2017. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017
A Pregoeira torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - Objeto:
Contratação de Empresa para disponibilização de sistema para portal que atenda ao cumprimento da Lei Federal nº
12.527/11 e Legislação Correlata com manutenção e serviços que permita a divulgação, veiculação, publicidade de
gerenciamento on-line na internet dos atos administrativos, financeiros e fiscais. Data: 28/04/2017. Horário: 09h00min
(Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, centro,
Amargosa - BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial.
Outras informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075) 3634-3977 no horário das 08h00min às 12h00min de
segunda a sexta-feira. Amargosa, 11 de abril de 2017. GILMARA NASCIMENTO FERREIRA, PREGOEIRA OFICIAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA
SICOOB CRED EXECUTIVO

CNPJ n°. 04.321.309/0001-34 – NIRE n°. 294.000.2823-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos no Estado da Bahia Ltda. – SICOOB CRED
EXECUTIVO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39, do Estatuto Social, convoca os associados, que
nesta data totalizam 2.686 (dois mil seiscentos e oitenta e seis) em condições de votar, para reunirem-se em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no Auditório do Wall Street Empresarial,
localizado na Av. Luiz Viana Filho, n°. 6.462, Paralela, CEP: 41.730-101, Salvador/BA, por não haver acomoda-
ções suficientes ao número de associados na sede da cooperativa, no dia 25 de abril de 2017, obedecendo aos
seguintes horários e quóruns para a sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina
o Estatuto Social: em primeira convocação, às 7h00 (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados; em segunda convocação, às 8h00 (oito horas), com a presença de metade mais um dos associados;
e em terceira e última convocação, às 9h00 (nove horas), com a presença de, no mínimo, 10 associados, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma Geral do Estatuto Social.
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas do exercício de 2016, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo
da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da
Diretoria Executiva;
6. Alteração do Regulamento Eleitoral.

Salvador, 12 de abril de 2017.
Petronio Alberto da Fonseca

Presidente

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA - Sicoob Central BA
CNPJ n°. 34.148.882/0001-59 – NIRE n°. 294.000.1649-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA – Sicoob Central BA, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 38 do Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data totalizam
14 (catorze), em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser
realizada no auditório na sobreloja do Edf. Empresarial Niemeyer, situado na Rua Alceu Amoroso Lima,
470, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-770, por não haver acomodações suficientes ao
número de associadas na sede da cooperativa, no dia 28 de abril de 2017, obedecendo aos seguintes
horários e quóruns para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o
Estatuto Social: em primeira convocação, às 7h00 (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços)
das associadas; em segunda convocação, às 8h00 (oito horas), com a presença de metade mais um
do número de associadas; e em terceira e última convocação, às 9h00 (nove horas), com a presença
mínima de 03 (três) associadas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2016, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo
da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras;
3. Destinação das sobras apuradas;
4. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Dire-
toria Executiva.

Salvador, 12 de abril de 2017.
Ivo Azevedo de Brito

Presidente


