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RIO Temer garantiu R$ 13 milhões para
escolas de samba do Rio, diz deputado

www.atarde.com.br/brasil

ESTUDO Segundo a Fundação Abrinq, o índice, em
número total, representa 17,3 milhões de brasileiros

No Brasil, 40% das
crianças vivem em
extrema pobreza
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

O estudo “A Criança e o Ado-
lescente nos ODS: Marco ze-
ro dos principais indicado-
res brasileiros - ODS 1, 2, 3 e
5”, divulgado ontem pela
Fundação Abrinq, revela que
40,2% das crianças e adoles-
centes do Brasil, de zero a 14
anos, encontram-se em si-
tuação de extrema pobreza.
O índice, em número total,
representa 17.322.983 de bra-
sileiros.

O documento, que contém
108 páginas, analisa, a partir
de diversos parâmetros, a si-
tuação de vulnerabilidade
das crianças e adolescentes
no país diante dos desafios
propostos pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), da ONU: erradi-
cação da pobreza, fome zero,
boa saúde e bem estar e
igualdade de gênero.

O alto índice da extrema
pobreza entre crianças e
adolescentes no Brasil, co-
mo constata o estudo, é o
percentual e quantidade ab-
soluta desses grupos cuja
renda domiciliar mensal

per capita atinge até meio
salário mínimo. Mesmo na
região Sul do país, que pos-
sui o menor índice entre as
demais regiões (23,1%), pou-
co menos de um quarto de
sua população nessa faixa
etária vive em domicílio cu-
ja renda domiciliar mensal
per capita atinge, no máxi-
mo, meio salário-mínimo.

Já as regiões Nordeste e
Norte concentram o maior
percentual de crianças e
adolescentes em situação de
pobreza, com 60,6% e 54%,
respectivamente.

A região Sudeste, ainda
que com um percentual me-
nor (27,8%), em números ab-
solutos tem mais de 4,5 mi-
lhões de crianças e adoles-
centes vivendo em domicí-
lios com renda de até meio
salário mínimo per capita.

“Se o país não investir de
forma prioritária na promo-
ção dos direitos das crianças
e dos adolescentes, nenhum
desenvolvimento econômi-
co terá sustentabilidade”,
sentencia Heloisa Oliveira,
administradora executiva
da Fundação Abrinq.

“As crianças de hoje serão

os adultos de 2030”, diz, re-
ferindo-se ao prazo final para
o Brasil alcançar as metas dos
ODS. No âmbito estadual, o
Maranhão registra o maior
percentual de crianças me-
nores de 14 anos de idade na
condiçãodepobrezaextrema
(35,2%), seguido por Ceará
(28,6%), Alagoas (28,3%), Ba-
hia (24,7%) e Pará (23,9%).

Bahia
A Bahia aparece na pesquisa
com índices bons e ruins. O
único destaque é o 5º lugar
entre os estados brasileiros
com menor porcentagem de
óbitos de menores de quatro
anos por causas claramente
evitáveis, 68,1%, o mesmo ín-
dice do Maranhão. No entan-
to, é o 3º estado com maior
índice de óbitos maternos – o
Sistema de Informações so-
bre Mortalidade (SIM) regis-
trou 131 mortes em 2015.

Com 31,3%, a Bahia é o se-
gundo estado do Brasil
(atrás apenas do Acre, com
32,9%) com pior percentual
de pessoas de zero a 17 anos
que visitaram o dentista nos
últimos 12 meses, segundo
dados do IBGE.

Mila Cordeiro/ Ag. A TARDE/ 20.04.2017

População de baixa renda vive em áreas degradadas

No Sul, pouco
menos de 1/4
desse grupo
vive em casas
com renda de
até 1/2 salário

As regiões
Nordeste e
Norte
concentram
o maior
percentual

MEGA FASHION WEEK

Mega Polo Moda apresenta os florais
como a tendência para o verão 2018
AMANDA SILVA
A TARDE SP

O Mega Polo Moda teve sua
23ª edição do Mega Fashion
Week (MFW) encerrada on-
tem, 25. O local, conhecido
varejo que atende ao comér-
cio de moda de todo o país,
atrai compradores do Brasil
e da América Latina e é co-
nhecido por lançar as ten-
dências que encherão as lo-
jas na próxima coleção.

Durantequatrodias,acon-
teceram desfiles onde cerca
de 400 lojas mostraram os
looks de moda feminina,

masculina, infantil e plus si-
ze, além dos novos modelos
de acessórios, como bolsas,
sapatos e bijuterias.

O último dia do MFW con-
tou com presenças ilustres na
passarela como a youtuber
Kefera Buchmann, o galã glo-
bal Cauã Reymond, a atriz da
telenovela infantil Chiquiti-
tas Lívia Inhudes e a cantora
Thaeme, da dupla sertaneja
Thaeme e Thiago.

Estilo básico
Em conversa exclusiva com
o jornal A TARDE, Cauã Rey-
mond contou seus planos

aqui no Mega Polo Moda.
Não desfilava há um tem-
pão!”.

A plateia estava lotada para
ver o global. Pessoas senta-
das, em pé, nas escadas. As-
sim que Cauã entrou na pas-
sarela, todos ficaram eufóri-
cos. E, claro, ninguém queria
perder a oportunidade de
gravar um vídeo para o Ins-
tagram ou registrar uma foto
para marcar o momento.
Quantoaisso,Cauãcontouao
A TARDE que ficou surpreso,
pois “ninguém mais assiste
ao desfile sem estar filmando
comocelular. Issoéestranho!

IMPRÓPRIO

Justiça de SP
interdita
fábricas de
azeite de oliva

MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

Pelo menos cinco fábricas de
azeite foram interditadas pe-
la Secretaria Estadual de Saú-
de de São Paulo (SES) ontem,
acusadas de produzir óleo de
soja ou óleo misto como se
fossem azeite de oliva virgem
ou extravirgem. A Vigilância
Sanitária é a responsável por
retirar dos supermercados os
produtos irregulares, que são
vendidos em supermercados
de todo o país.

Localizadas na Grande São
Pauloenolitoralsuldoestado,
as fábricas vendiam produtos
impróprios para o consumo.
O órgão recolheu amostras
em operação com varejistas
como Makro, Assaí, Pão de
Açúcar, Extra, Atacadão e Car-
refour.DeacordocomaSES,as
amostras foram analisadas
pelo Instituto Adolfo Lutz, que
comprovou que os azeites
eram óleo de soja. As misturas
eram acrescentadas ao azeite
deolivavirgemimportado,do
tipo lampante.

A Vigilância Sanitária re-
cebeu denúncia de fraude na
indústria de alimentos Oli-
venza, que produz marcas co-
mo Torre de Quintela, Mala-
guenza, Estrela da Beira e ou-
tras. As fabricantes Paladar,
La Famiglia e Super Via Dis-
tribuidora foram interdita-
das e nove são investigadas.

para o segundo semestre de
2017, falou de sua satisfação
em ter sido convidado ao
evento e compartilhou looks
que ele mais gosta de usar.
“Provavelmenteretornareià
televisão no ano que vem.
No momento estou produ-
zindo D. Pedro I. Estou com
mais dois filmes que estão
dependendo da liberação de
verba”, comentou. “Eu sou
um cara muito básico. Adoro
moda, participei da semana
de moda agora em Milão, a
convite do Giorgio Armani, e
fiquei superfeliz hoje com o
convite de estar desfilando

Márcia Fasoli / Divulgação

Ator Cauã
Reymond
participou
do evento

Antes o pessoal batia palmas,
realmente assistia. Hoje to-
dos estão focados apenas nos
seus smartphones. Vi muitas
câmeras e poucas pessoas”,
afirma. “Gosto de uma calça
jeans, uma boa bota, quando
estou no Sul ou no Sudeste.
Camisetas básicas, jaqueta de
couro. Admiro moda e quem
se veste de forma mais cria-
tiva que a minha”, disse.

Na próxima estação, es-
tampas virão com tudo, o
tropical, folhagens e flores
grandes. As cores laranja e
vermelho aberto podem ser
utilizadas sem medo.

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
CNPJ N: 02.762.633/0001-62

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2017 (SRP)
Objeto: AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS E SORO. Data de abertura: 08.08.2017 às 09:00h. Edital e
anexos nosite doBancodoBrasil, endereço:www.licitacoes-e.com.br.Fone:(73) 3214-1619.E-mail:
licitações.fasi2@hotmail.com. Demais atos em: www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial. Renata
Bomfim S. Oliveira. Pregoeira Oficial. Itabuna-BA, 25.07.2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA
AVISO DE LICITAÇÃO

PAD nº080/2017. PP (SRP) nº041/2017. Objeto: Contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços,
para eventual fornecimento de pó de brita para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos do Município. Abertura: 08/08/2017 às 10h00min. Local para aquisição do edital: Sede da
Prefeitura, sito na Av. José Balbino de Souza, s/nº, Centro, Sobradinho-BA. Thaciana Carla Silva Mangabeira -
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017. Aviso De Homologação. O SAAE torna público que a licitação Tomada de
Preços n.º 001/2017, fica Adjudicada e Homologada, em favor da CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA,
inscrita no CNPJ nº 04.967.561/0001-15, no valor global de R$ 396.920,41 (trezentos e noventa e seis mil,
novecentos e vinte reais e quarenta um centavos). Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços
de Reforma Geral do Reservatório Apoiado da ETA - Estação De Tratamento de Água de Correntina – Bahia.
Correntina - Bahia, 25 de julho de 2017.Juarez Rocha de Souza-Diretor.

TOMADA DE PREÇO 004/2017
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 11/08/2017, às 9:00 horas, em sua sede,
contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica, incluindo
pintura de ligação RR2C e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ e imprimação com
CM 30, com espessura mínima de e=3cm após a compactação, os logradouros públicos do município.
Edital na sede da Prefeitura Municipal de Brumado. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial www.Brumado.
ba.io.org.br. Darlene Lima dos Santos- Presidente da CPL - Tel 077 3441- 8781.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO
TP 010/2017, dia 11/08/2017, às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para construção da parcela remanescente das obras de uma
escola de 06 (seis) salas na sede do Município conforme Convênio PAR Nº 18049-FNDE/
MEC e construção de um muro com drenagem. Edital disponível no Site www.lapao.ba.gov.
br/Licitacao. Informações: Fone 3657-1010 e e-mail cpl@lapao.ba.gov.br. – Lapão-BA
25/07/2017 – Ivanilson Carvalho Rocha – pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
CNPJ Nº 13.891.528/0001-40

PREFEITURAMUNICIPALDE COCOS
PREGÃO PRESENCIALNº 044-2017APrefeitura torna publico que realizará no
dia 07/08/2017 as 08h00min na Prefeitura Municipal de Cocos – BA, Sito Rua Presidente
Juscelino, 115, Centro, Cocos – Bahia, Setor de Licitação, a licitação na modalidade
Concorrência. OBJETO: Serviços continuados de publicação dos relatórios RREO, Gestão
Fiscal, Extratos de Contratos e outras matérias institucionais em jornal impresso, por página
no formato tipo tablóide, impressão em papel jornal, cor preto e branco. Especificação
Contida no Edital e SeusAnexos. Edital Completo para Retirada e Maiores Informações na
PrefeituraMunicipal de Cocos –BA, das 08h00min às 12h00min, 25/07/2017.Milton Lopes
VianaPregoeiro -Tel. 77 3489-1041.

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO: Torna público a Retificação do PP 38/17, publicado no DOU, Edição nº
137, quarta-feira, 19 de julho de 2017 - Seção 3 - Pág 173, Onde se lê: abertura dia 31/07/17 as 9h.
Leia-se: abertura dia 08/08/17 as 9h. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Acessórios de Informá-
tica, Moveis, Eletros e Materiais Permanentes, conf. proposta 11221.723000/1160-03. Menor preço
por lote. Informações/Edital: http://www.mundonovo.ba.gov.br/. Mundo Novo, 21/07/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ N: 15.088.800/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração
Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital de Pregão Presencial nº. 056-
2017-PP, objetivando a Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Recarga de Toner para Impressoras
Laser e Recarga de Cartuchos para Impressoras Jato de Tinta que integram o patrimônio desta Prefeitura, Abertura
08/08/2017 às 09:00 horas, Rio Real -BA, 26 de julho de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Pregoeiro.

INEMA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
– INEMA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO
Errata da publicação do Pregão Eletrônico n° 025/2017, publi-
cado no Diário Oficial do Estado no dia 25 de julho de 2017, folha
01 e 02, do Caderno de Licitações.
Onde se Lê: Aquisição de Teleatendimento.
Leia-se: Serviço de Teleatendimento.

CONCESSÃODE LICENÇA AMBIENTAL
A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER,
CNPJ nº 13.595.251/0001-08, localizada na Av. Edgar Santos nº 936,
Narandiba, CEP 41 192-005, Salvador /BA – Brasil, torna público que foi
expedida pela Secretaria Desenvolvimento e Urbanismo do município de
Salvador - SEDUR, a Portaria nº 191 de 20/07/2017 referente à Prorrogação
do Prazo de Validade da Licença Ambiental de Portaria Nº 209/2014 para a
continuidade das obras de implantação da Ligação da Avenida Luis Viana
Filho (Paralela) a Rua Artêmio Castro Valente, Salvador- BA.

JOSÉ LUCIO LIMA MACHADO

Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia – CONDER

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS HÍDRICOS

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 07/ 2017 – SECRETARIA DE
ESTADODEMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS – PROJETO ÁGUAS
DE SERGIPE – PAS – N° P112074. INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: BANCO
INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BANCO
MUNDIAL), AE 8113–BR. Recebimento dos portfólios até 25 de agosto de 2017.
OBJETO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ELÉTRICOS,
HIDRÁULICOS, PREVENÇÃODE INCÊNDIO E DRENAGEM PARAAS OBRAS DE
REFORMANOSESCRITÓRIOSDAEMDAGRO, EMARACAJUE ITABAIANA, EDE
OBRAS DE CONSTRUÇÃOCIVIL DO ESCRITÓRIO LOCAL DE RIBEIROPOLIS. O
portfólio (máximo de 50 páginas) poderá ser entregue na sala da Comissão Especial de
Licitação (CEL), da UAPAS; At.: Zenóbia; sito à Avenida Heráclito Rollemberg, nº 4444
(antigo prédio da ADEMA), bairro DIA, Aracaju–SE, CEP: 49.040-850 ou por envio
para o endereço eletrônico: cel.aguasdesergipe@semarh.se.gov.br. Os interessados
poderão obter, gratuitamente, melhores informações a partir de 26/07/2017, no Sítio:
187.17.2.75/semarh/diversos; Login: UAPAS; Senha: #uapas-bird&; Diretório:
MI 07-2017 – Projetos EMDAGRO, onde este aviso completo também se encontra
disponível. Maiores esclarecimentos no endereço acima mencionado, através do email
cel.aguasdesergipe@semarh.se.gov.br.

Aracaju, 24 de julho de 2017.

Zenóbia de Fátima Bruno da Silva,
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

Aracaju, 24 de julho de 2017.

Zenóbia de Fátima Bruno da Silva,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017
Apregoeira realizará licitação em09/08/2017 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N°
da Licitação: 681026.Aquisição de fardamento e equipamentos de proteção individual paraAgentes
de Combate as Endemias, para manutenção das ações preventivas e de controle de endemias e
zoonoses no município de Amargosa. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo
tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

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


