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DESAPARECIDOS Proposta original tramitava no Congresso desde dezembro de 2009 e foi ampliada com 15 emendas

Câmara federal aprova programa de busca

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

A reformulação do Cadastro
Nacional de Pessoas Desaparecidas e diretrizes para
uma política nacional de
busca de desaparecidos foram aprovadas na última semana em plenário da Câmara dos Deputados. A peça
que agora segue para análise
do Senado, com relatoria da
deputada Eliziane Gama
(PPS-MA), prevê ainda o desenvolvimento de programas de inteligência e de articulação entre órgãos de segurança pública desde o desaparecimento até a localização da pessoa.
Também pela proposta
aprovada de forma simbólica na Câmara, os casos de
desaparecimento registrados em delegacias de todo o
país deverão ser encaminhados ao cadastro pelas secretarias de segurança pública dos estados. O programa ainda prevê investimento em pesquisa e desenvolvimento e capacitação de
agentes públicos e estabelece que o governo deverá

criar redes de atendimento
psicossocial aos familiares
de pessoas desaparecidas.
Quanto à busca por desaparecidos, a deputada Eliziane destacou no parecer
que deve ser iniciada pelos
órgãos de segurança já nas
primeiras horas após o registro. “Para isso, propomos
uma unidade de forças. A
Política Nacional de Busca
de Pessoas Desaparecidas
não vai se ater apenas a esse
cadastro. É necessária ação
sincronizada que envolva
vários órgãos”, afirmou.
A proposta original, de autoria de Duarte Nogueira
(PSDB-SP), tramitava no
Congresso desde dezembro
de 2009 e foi ampliada por
Eliziane, que juntou temas
tratados em outras 15 emendas. Para a parlamentar, é
necessária uma revisão no
cadastro já existente, destinado apenas a crianças e
adolescentes
desaparecidos. Ressalta, também, outras falhas. “O que temos visto com muita frequência? Às
vezes, a família até encontra
a pessoa, mas o nome continua no cadastro, como se

Luís Macedo / Divulgação / 26.3.2015

A lei, hoje, permite que
crianças a partir de 12 anos
viajem sozinhas pelo território nacional sem declaração expressa dos pais.
Sobre a manutenção do
programa, explica a relatoria, a responsabilidade será
dos estados e municípios a
partir de políticas de cooperação que devem ser estabelecidas após aprovação do
texto no Senado. “Os custos
serão suportados pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública”, completa a matéria.

Acessos
Deputada Eliziane Gama, do PPS do Maranhão, é a relatora do projeto na Câmara

“Às vezes, a
pessoa é
encontrada,
mas o nome
continua no
cadastro”
ELIZIANE GAMA (PPS-MA), deputada

Governo deverá
criar redes de
atendimento
psicossocial aos
familiares de
desaparecidos

ainda estivesse desaparecida”, apontou.
No que diz respeito a medidas para tentar diminuir o
número de crianças desaparecidas, a proposta aprovada
na Câmara restringe o deslocamento interestadual e
intermunicipal de menores
de 16 anos sem a autorização
dos pais ou responsáveis.

Outra determinação do texto é que os policiais deverão
incluir todos os dados sobre
o desaparecimento no cadastro nacional, que, em seguida, serão compartilhados com outros bancos de
dados, como a Rede de Integração Nacional de Segurança Pública ou outro sistema nacional. Além disso, a
proposta facilitará aos agentes de segurança pública terem acesso a dados de aparelho de telefonia móvel da
pessoa desaparecida, mediante autorização judicial.

DIA MUNDIAL

ABORTO

Muitos não sabem que têm diabetes

Mulheres protestam
contra projeto de lei

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Estima-se que 14 milhões de
brasileiros adultos têm diabetes, e a previsão é que esse
número aumente para 23 milhões em 2040, de acordo
com a Federação Internacional do Diabetes. Para alertar
sobre perigos e a importância
do controle da doença, no dia
14 de novembro é celebrado o
Dia Mundial do Diabetes.
“Queremos mobilizar todos para uma grande causa
e mostrar que diabetes demanda uma maior atenção,
já que milhões de pessoas

convivem com o problema e
muitas vezes não sabem que
têm”, diz Márcio Krakauer,
diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes.
A doença acontece quando o pâncreas não tem a capacidade de produzir insulina – hormônio que transporta a glicose do sangue absorvida na alimentação à célula. Ou se o corpo produz,
ela funciona de forma ineficiente, o que é chamado de
resistência à insulina.
Dados do Ministério da
Saúde apontam que entre
7% e 8% da população brasileira acima de 18 anos tem

diabetes, percentual que sobe para 18,6% em pessoas
com mais de 65 anos. Metade das pessoas com diabetes não sabe que tem o
problema, isso representa
9,4% da população.

Maior risco

Em 2017, o tema para a campanha de conscientização da
doença é “Mulheres e Diabetes: nosso direito a um futuro
saudável”. O endocrinologista do Spa Estância do Lago,
Fabiano Lago, da Sociedade
BrasileiradeDiabetes,dizque
as mulheres estão em maior
risco de desenvolver diabetes

na fase do climatério. “A queda dos níveis hormonais favorece o acúmulo de gordura
abdominal, em especial gordura visceral, aumentando o
risco de resistência à insulina
e diabetes”.
Pesquisa realizada pela
Universidade do Estado de
Oregon, nos Estados Unidos,
com um grupo de mil homens e mulheres, mostra
que o diabetes tem mais prevalência nas mulheres por
fatores metabólicos, sedentarismo e aumento de gordura. Mulheres têm 44%
mais chances de desenvolver doenças coronarianas.

PESQUISA

Falta de sono tem efeito parecido com embriaguez
AMANDA SILVA
A TARDE SP

A falta de sono pode prejudicar a saúde física e mental
de uma pessoa. Esta constatação já foi feita através de
diversas pesquisas realizadas
ao redor do mundo, porém,
um estudo recente foi além.
Pesquisadores da Universidade de Los Angeles comprovam que não dormir – ou dormir mal – enfraquece as comunicações entre os neurônios e chega a causar efeitos
no ser humano que se assemelham ao da embriaguez.
Apesar de todos saberem
da importância de uma noite bem dormida, muitos
simplesmente não conse-

guem dormir por tempo suficiente todas as noites. Seja
por estresse ou compromissos, a privação do sono é um
problema que afeta pessoas
no mundo todo. No Brasil, o
número daqueles que sofrem com insônia, independente de sua razão, é alto. De
acordo com dados da Associação Brasileira do Sono, este mal acomete cerca de 73
milhões de brasileiros, sendo que o equivalente a 7,6%
destes utilizam medicamentos para dormir.
A pesquisa foi realizada
com o objetivo analisar o problema da privação do sono de
forma mais séria, tanto no
que diz respeito aos efeitos
que ela pode causar no or-

ganismo quanto aos riscos
que ela oferece em situações
como dirigir ou trabalhar.
Itzhak Fried, um dos condutores do estudo, diz que
“deixar o corpo sem o tempo
adequado de sono tira a habilidade dos neurônios de
funcionar corretamente. Isso leva a lapsos cognitivos na
maneira como nós percebemos e reagimos ao mundo
ao nosso redor”, explicou.
Fried e seus colegas estuda-

ram 12 pacientes que se preparavam para uma cirurgia
para tratar a epilepsia , com
seus cérebros equipados com
eletrodosparatentardetectar
a localização do problema antes da operação.
No total, foram analisadas
1.500 células cerebrais nos
participantes. Na medida
em que os pacientes ficavam
cansados, o disparo de neurônios diminuiu, perdendo
força e intensidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS-BA

PREGÃO PRESENCIAL 036/2017. A Pregoeira da PM de Ilhéus/BA avisa que realizará licitação PP
036/2017 visando a contratação de empresa especializada para futura e eventual instalação e
manutenção de aparelhos de ar condicionado, em 29/11/2017 às 13h, por MENOR PREÇO POR
LOTE, a realizar no Anexo de Secretarias, situada na Rua Santos Dumont, s/n – 4º andar, na sala de
Licitação. Editais e informações no Portal da Transparência http://transparencia.ilheus.ba.gov.br, no
link Licitações, na sede T: (73) 3234 3541 e 3234 3539. Ilhéus-Bahia, 13 de Novembro de 2017. Bruna
Vieira Rodrigues, Pregoeira.

SINDICATOS DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DE SANTO AMARO ESTADO BAHIA. - SINTRACCISA- CNPJ. 15.892.961/0001-25
EDTAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
O SINTRACCISA, por seu presidente, em conformidade com o Artigo 30 do Estatuto Social,
CONVOCA todos trabalhadores (as) associados e quites com suas obrigações estatutárias,
que prestam serviços no município de Santo Amaro, para participarem da Eleição da Diretoria
Administrativa, Delegado Representante, Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, Gestão
2017/2020, a ser realizada no dia 15 de dezembro 2017, das 07:00 às 17:00, sendo uma urna fixa
na sede do Sindicato, com endereço na Avenida Rui Barbosa, 07, Bairro - Bomfim, Centro, Santo
Amaro – Bahia, e 02 (duas) unas itinerantes nos canteiros de obras da cidade de Santo Amaro.
A validade da eleição está condicionada a participação na votação, em primeira convocação, de
2/3 dos associados constantes da relação de votantes e, não sendo alcançado o “quórum” no
momento do encerramento da votação, será realizado um segundo escrutínio dentro do prazo de
15 dias, do qual será válido se dele participarem 50% dos associados, não alcançando “quórum”,
será realizado um terceiro escrutínio no prazo de 48h, do qual será válido se dele participarem
40% por cento dos associados (as). O prazo para as inscrições e registro das chapas será
aberto por 15 dias, contados da publicação deste Edital, das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 as
18:00, na Secretaria do SINTRACCISA, no endereço à Avenida Rui Barbosa, 07, Bairro – Bomfim
– Centro, Santo Amaro-BA, 14 de novembro de 2017. Manoel Jesus dos Santos - Presidente.

Centenas de mulheres foram
às ruas ontem no Rio de Janeiro para protestar contra o
polêmico projeto de emenda
constitucional 181 (PEC 181),
aprovado na semana passada
por uma comissão mista na
Câmara dos Deputados, que
pretende proibir o aborto
mesmo nos casos previstos,
como de estupro.
As manifestantes marcharam pelas ruas do centro de
Rio, algumas carregando be-

bês, convocadas por organizações pró-aborto de todo o
país. No protesto podia-se
ver a frase “Todas contra 18”,
em referência aos 18 votos
contra um que levaram a comissão mista da Câmara a
aprovarnaúltimaquarta-feira a PEC 181, com o voto contrário da única mulher presente na sessão. O projeto é
considerado um “cavalo de
Troia” pelas militantes porque indica que o direito à
vida é “inviolável desde a
concepção”,definiçãoqueinviabilizaria o aborto legal.

CURTAS
Drone fecha aeroporto em SP
A presença de um drone
próximo à pista de pouso
de aeronaves fechou por
mais de duas horas o Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, na noite
de domingo, 12, afetando 41
voos e deixando o saguão
lotado de passageiros. A Polícia Federal (PF) abriu um
inquérito para identificar

quem pilotava o equipamento, que não pode sobrevoar a menos de 9 km de
distância de aeroportos. Especialistas apontam dificuldades na fiscalização. O
drone foi avistado por dois
pilotos. Por causa do risco
de acidente, o controle de
tráfego aéreo suspendeu
pousos e decolagens.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
CNPJ N: 13.827.027/0001-02

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

O PRESIDENTE DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE, comunica a alteração da data
da T. P. Nº 010/2017. A sessão prevista para acontecer no dia 20/11/2017 às 08:30h, fica remarcada
para o dia 22/11/2017 às 08:30h. MOTIVO: Feriado municipal, Dia da Consciência Negra, Lei Municipal
nº 761/2014. LUIZ CARLOS LIMA SALES - Presidente Copel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053-2017 A Prefeitura torna publico que realizará no dia 28/11/2017 as

TP 08/17. Dia 30/11/17 as 14:30h. Objeto: urbanização da Praça da Saúde. Edital na CPL, mediante taxa de
R$ 50,00, até as 12h do dia 27/11/17. América Dourada, 14/11/17. Atílio Araújo Sabino. Presidente da CPL.

FRANCE PRESSE
Rio de Janeiro, Brasil

08h00min na Prefeitura Municipal de Cocos – BA, Sito Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos – Bahia,
Setor de Licitação, a licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de assessoria técnica especializada em convênios junto a este Município, objetivando a
captação de recursos federais e estadual. Especiﬁcação Contida no Edital e Seus Anexos. Edital Completo para
Retirada e Maiores Informações na Prefeitura Municipal de Cocos – BA, das 08h00min às 12h00min. Milton
Lopes Viana 13/11/2017 - Pregoeiro - Tel. 77 3489-1041.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017/SRP

A pregoeira realizará licitação em 28/11/2017 ás 09H00MIN. Objeto: Seleção das melhores propostas de preço,
visando a contratação da locação de banheiros químicos, estruturas de sonorização, metálicas e afins para a
realização de eventos municipais, em atendimento a solicitação das diversas Unidades Administrativas do Município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes.amargosa@gmail.
com.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017. CONTRATANTE: Município de Casa Nova – Bahia – CONTRATADA: PINHEIRO ENGENHARIA LTDA ME; OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de praça e pavimentação de rua de acessos
à praça em Santana do Sobrado,conforme contrato de repasse nº 1023405-26/2015; Data da
Homologação: 12/09/2017. WILKER OLIVEIRA TORRES. Prefeito Municipal
RESUMO DO CONTRATO N° 350/2017. CONTRATANTE: Município de Casa Nova-BA, CONTRATADO: PINHEIRO ENGENHARIA LTDA ME; OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de praça e pavimentação de rua de acessos à praça em Santana do
Sobrado,conforme contrato de repasse nº 1023405-26/2015; VALOR GLOBAL: R$ 426.302,56;
Prazo de Execução: 08 meses; FORO: Comarca de Casa Nova-BA, ASSINATURA: 13/09/2017.

PP SRP 60/17. Objeto: aquisição de Camisas em malha, bonés em brim e mochilas em tecido. Dia 30/11/17
às 9h. Menor preço por item. Informações/Edital: http://www.mundonovo.ba.gov.br/. Mundo Novo, 08/11/17.
Elenilson de Jesus Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

AVISO DE ADIAMENTO: Informamos aos interessados o adiamento por “sine die” da sessão de abertura
agendada para dia 16/11/17, às 9h, tendo em vista a necessidade de ajustes no Edital, referente ao
PP SRP 96/17. PA 254/17. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, hortifruti, material de limpeza,
material de higiêne pessoal e utensílios de cozinha. Conceição do Coité/BA, 13/11/17. Iraide Cabral
Calado. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO Nº 001/2017: PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2017 - A Comissão Permanente de Licitação,
informa que realizará Licitação na modalidade Leilão nº 001/2017, através do Sr. Leiloeiro Edilson Lopes
Rocha - JUCEB 005240/96, Objeto: Alienação de bens móveis públicos. Sessão às 09h30min do dia
06/12/2017 e será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Mirangaba, situada a Travessa
Manoel Herculano Alves, nº 180, Centro, Mirangaba-BA. Maiores informações através do Tel. (74) 36302113 das 08:00 horas às 14:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal
de Mirangaba- BA, localizada na Av. Jonas Carvalho, nº 125 Centro. Valnei Lima Vieira - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/IRDEB

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017
Abertura: 05/12/2017, às 15h. (Horário de Brasília). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CESSÃO DE USO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV E
RÁDIO, POR SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO-6Mhz.. Família: 02.39
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e
www.licitacoes.com.br . à partir de 20/11/2017 . Os interessados poderão entrar em contato
através do email copel@irdeb.ba.gov.br , Tel.: (71) 3116- 7356, Fax (71) 3116-7537, ou
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 , no endereço: Rua Pedro
Gama 413 E, Alto do Sobradinho, Federação, Salvador -Bahia
Salvador-Ba, 13/11/2017 - Juscelino Tadeu Lamontagnia Meira – Pregoeiro Oficial.

IRDEB

