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-Mariana Carneiro
e Bernardo Caram

Brasília OgovernoJairBolso-
naroquerampliaroacessode
empresas a milhares de cur-
rículosdepessoasdesempre-
gadas que estãono Sine (Sis-
temaNacional deEmprego).
Aideiafoibatizadade“Open

Sine”noMinistériodaEcono-
miaetemcomoobjetivoabrir
os dados dos trabalhadores,
demaneiravoluntária,como
objetivodeaumentarachan-
ce de pareamento entre va-
gasepotenciaisempregados.
O descasamento é um dos

fatoresquecontribuempara
o desemprego, segundo eco-
nomistas especializados em
mercadode trabalho.
Emboratenhaumaredede

alcancenacional,oSinenãoé
usado pormuitas empresas,
que preferem desenvolver
programasprópriosderecru-
tamentooucontrataragênci-
as de empregodeprivadas.
O governo quer que essas

agências e as empresas te-
nham acesso aos dados que
são coletados pelo Sine, por
exemplo, quandoo trabalha-
dor faz o registro no seguro-
desemprego.Etambémoscur-
rículosdosquevãoàsagências
estaduais embuscadevagas.
Comisso, espera fomentar

ummercadodeempresas in-
teressadasemfazero“match”
(pareamento), por meio de
aplicativosenovastecnologi-
as,umaespéciedeTinderdo
mercadode trabalho.
Os estudos começaram a

serdesenvolvidosnaSecreta-
riaEspecialdeProdutividade,
EmpregoeCompetitividade,
doMinistério daEconomia.
Chefiado pelo economista

Carlos daCosta, o órgãoher-
doupartedas atribuições do
antigo Ministério do Traba-
lho,extintonagestãodopre-
sidente Jair Bolsonaro.
Aavaliaçãoéqueoatualsis-

tema não vem conseguindo
cumprir o objetivo de redu-
zirodesemprego.Essaéuma
dasagendasqueosecretário

Governoquer
criarTinderdo
emprego com
bancodedados
Ideia é ampliar acesso de empresas
a currículos do Sine para facilitar
‘match’ de contratante e trabalhador

-Mauro Zafalon

são Paulo Osetor avícola co-
meçou 2019 como havia co-
meçado2018:comproblemas.
AArábiaSaudita,maiorpaís

importadordecarnedefran-
godoBrasil,desabilitou33 fri-
goríficosdalistadosexporta-
dores brasileiros.
Dos58 frigoríficoshabilita-

dos pelo Ministério da Agri-
cultura para exportar para o
país, restaram 25na lista dos
árabes.Em33deles, aArábia
Saudita exige alguns acertos
para que voltema exportar.
SegundoopresidentedaAB-

PA (Associação Brasileira da
Indústria de Proteína), Fran-
ciscoTurra,das58unidadesli-
beradasapenas30efetivamen-
teestavamexportandoparao
país árabe. O impactomaior,
portanto,serásobrecincouni-
dades, segundoTurra.
Participantes dessa cadeia

dizemacreditar que esse en-
durecimento da Arábia Sau-
dita possa ter relação com a
questão da transferência da
embaixadabrasileiraemIsra-
eldeTelAvivparaJerusalém.
Preocupamuitoosetor,ainda,
umaeventual açãodeoutros
países árabes nesse sentido.

Entre as unidades descre-
denciadas estão frigoríficos
da BRF e da JBS, empresas
bastante atuantes no setor.
A ABPA não informou as

possíveis perdas de volume
exportadonessarestriçãoára-
be,mascircularamdentrodo
MinistériodaAgriculturaava-
liações de quedade até 30%.
AArábiaSaudita importou

486miltoneladasdecarnede
frangodoBrasilem2018, 12%
dovolumeexportadopelopa-
ís. A China veio em segundo,
com a compra de 438mil to-
neladaseparticipaçãode 11%
nas exportações brasileiras.
Esse enxugamento no nú-

merodefrigoríficosliberados
pelosárabesocorreporcausa
deumconjuntodefatores,se-
gundo informaçõesdosetor.
Um dos motivos viria de

constatação de irregularida-
des em alguns frigoríficos,
encontradas por técnicos de
uma missão árabe que este-
ve noBrasil no anopassado.
Osetordeproduçãodecar-

nevê,ainda,umabuscadere-
duçãodadependênciadapro-
teínabrasileira.Apesardeto-
dos os empecilhos no país, a
ArábiaSauditaquerincentivar
aproduçãointernadefrango.

Principal país importador,
Arábia Saudita restringe
comprade frangodoBrasil
Semmotivação informada, frigoríficos são desabilitados; produtores
especulam se possível mudança da embaixada em Israel é causa

Não está descartada uma
pressãoeconômicadosárabes
sobreamanifestaçãopolítica
de JairBolsonarodemudara
embaixadabrasileiraemIsra-
el. A questão é polêmica por-
queosmuçulmanosconside-
ramJerusalémcidadesagrada.
O presidente interino Ha-

milton Mourão disse, no en-
tanto, queaindanãoestáde-
cidido se a embaixada será
transferida em Israel.
Segundoele,seaArábiaSau-

dita tomou a decisão de sus-
pender a compra de frango
brasileiropor causadeques-
tão diplomática, o país “está
se antecipando ao inimigo”.
“Aembaixadanãoestámu-

dadaainda.Vamosaguardar.”
Nofimde2018, oprimeiro-

ministro de Israel, Binyamin
Netanyahu, disse ter ouvido
deBolsonaroqueaalteração
é questãode tempo.
O iníciode2019 repeteode

2018 para o setor de frango
porquenoanopassadoforam
os europeus que colocaram
barreiras. O Brasil, até então
líderemexportaçõesdecarne
de frangoparaaEuropa, per-
deuopostopara aTailândia.
Colaboraram Gustavo Uribe
e Talita Fernandes, de Brasília

“
A embaixada
[do Brasil em
Israel] não
estámudada
ainda. O pes-
soal está se
antecipando
ao inimigo

Hamilton
Mourão
presidente
interino

considera emergencial, uma
vezqueonúmerodedesem-
pregadosesubocupadosche-
ga a 27milhões.
Emalgunsestados,dizCos-

ta,aefetividadedoSineébai-
xíssima,comumataxadesu-
cesso(empareartrabalhador
e vaga) inferior a 0,5%.
“Precisamosentenderquais

sãoosdados[dostrabalhado-
res] que facilitam o ‘match’.
Mas não seremos nós, o Es-
tado,quevamosterestrutura
paracaptarasvagasdeempre-
sase fazeresse ‘match’.Deixa
startupsfazeremisso,deixao
mercadoseencarregar”,disse.
“Essas empresas não fize-

ramissoatéhojeporquenão
tinham acesso aos dados e
porquenãoviamoportunida-
de, comogovernoquerendo
fazer tudo, captar a vaga, ir à
empresa. Temos de facilitar
emvezde atrapalhar.”
Costaargumentaquealibe-

raçãodosdadospelogoverno
para o setor privado contará
com sistema de segurança e
proteçãodas informações.
SegundooeconomistaBru-

no Ottoni, do Ibre/FGV e da
consultoriaiDados,paísesque
investiramnamelhoradosis-
temadeintermediação,como
o Sine, obtiveram respostas
positivas na redução do de-
semprego,comoaAlemanha.
EmpaísescomooBrasil,em

que a rotatividade é elevada,
a intermediaçãoéaindamais
relevante para reduzir o de-
semprego,afirma.Issoporque
omecanismo reduz o tempo
deesperaentreumtrabalhoe
outropelo empregado.
Mas, segundo ele, o mai-

or desafio para a plataforma
brasileira é aumentar o seu
uso,tantopordesempregados
quanto por empresas. Vagas
mais bem remuneradas, por
exemplo,nãocostumampas-
sar pelo sistema.

AVISO DE LICITAÇÃO
Torna pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços n.º 25/18 para eventual aquisição de sulfato, que se dará no dia 07/02/2019 às 09h. O
Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.saaeatibaia.sp.gov.br no
link “Aviso de Licitações” ou na sede da SAAE, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa n°
11 – Cidade Satélite – Atibaia/SP, de 2° a 6° feira, das 09h às 11h e das 14h às 16h, mediante
recolhimento de R$ 56,64 (cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Demais
informações através do telefone (11) 4414-3530 ou e-mail licitacao@saaeatibaia.com.br

Atibaia, 22 de janeiro de 2019.
Fabiane Cabral da Costa Santiago Jucimara Biazetto Romeira Pereira

SUPERINTENDENTE GERENTE DE SUPRIMENTOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

A WX Energy Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ: 13.777.004/001-22, convida
potenciais Vendedores a participar do leilão de compra de energia elétrica Convencional, que
será realizado no próximo dia 24/01/2019. O edital completo e demais informações deverão
ser solicitadas por meio do e-mail leiloes@wxe.com.br até às 12 horas do dia 24/01/2019.

CHAMADA PÚBLICA nº 02/2019 PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS
AVISO DE SUSPENSÃO

O Município de Caxias do Sul, por meio da Central de Licitações - CENLIC, comunica aos interessados que a
Concorrência n.º 285-2018, cujo objeto é a“contratação de empresa ou consórcio de empresas, sob regime
de empreitada por preços unitários,com julgamento pelo menor preço global,compreendendo material,mão
de obra e equipamentos, para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada Municipal
101, neste Município, inclusos serviços iniciais, terraplenagem, pavimentação, drenagem, serviços
complementares e sinalização viária” foi SUSPENSA em virtude de decisão judicial datada de 18 de janeiro
de 2019. Os recursos são oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina.Maiores informações
pelo fone (54) 3218-6000. Cenlic, 22 de janeiro de 2019. Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi
Secretária de Recursos Humanos e Logística.

OSindicato das Empresas Locadoras deVeículosAutomotores do Estado de São Paulo, entidade patronal inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 67.354.746/0001-74, estabelecida na Praça Ramos de Azevedo, 209, 2º andar, conj. 22/23, Edifício Glória,
Centro, São Paulo - SP,CEP 01037-010, combase territorial em todos osmunicípios do Estado de São Paulo, comunica a todas as
empresas integrantes da categoria econômica das locadoras de veículos automotores e representadas pelo SINDLOCSP, que o
vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2019 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2019,de acordo com
a tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3123-3131 ou
e-mail: secretaria@sindlocsp.com.br.São Paulo,21 de janeiro de 2019.Eladio Paniagua Junior - Presidente.

Empresa Folha da Manhã S.A. - CNPJ/MF nº 60.579.703/0001-48 -
NIRE 35.300.048.016. Edital de convocação para Assembleia Geral
Extraordinária. Ficam os acionistas da Companhia convocados para
se reunir em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, na
sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Alameda Barão de Limeira, 425, às 10h00 do dia 31/01/2019,
para deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia com
a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia. São Paulo, 21 de janeiro de 2019. A Diretoria.

AVISO DE LICITAÇÃO
Torna pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 21/18 para contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica e demais
itens, que se dará no dia 05/02/2019 às 09h. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados
no site www.saaeatibaia.sp.gov.br no link “Aviso de Licitações” ou na sede da SAAE, situada na Praça
Roberto Gomes Pedrosa n° 11 – Cidade Satélite – Atibaia/SP, de 2° a 6° feira, das 09h às 11h e das 14h
às 16h, mediante recolhimento de R$ 109,74 (cento e nove reais e setenta e quatro centavos). Demais
informações através do telefone (11) 4414-3530 ou e-mail licitacao@saaeatibaia.com.br

Atibaia, 22 de janeiro de 2019.
Fabiane Cabral da Costa Santiago Jucimara Biazetto Romeira Pereira

SUPERINTENDENTE GERENTE DE SUPRIMENTOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA-HOSPITALGERALDE PEDREIRA, convida as empre-
sas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 024/2019,

realizado para a Contratação de empresa especializada na Prestação de
serviços médicos na área de Fonoaudiologia. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores
do Médio São Francisco – COOPAMESF

AVISO DE LICITAÇÃO
Ibotirama, 23 de janeiro de 2019.

Edital de Concorrência Pública Nacional - NCB n.º 01/2019.
1 O Estado da Bahia recebeu um empréstimo do Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, em diversas
moedas, no montante de US$150.000.000 para o financiamento do Projeto
Bahia Produtiva, relativo ao custo do Acordo de Empréstimo nº 8415-BR e
pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato
para serviços de obras civis relativos à construção de um Entreposto de
Mel, Própolis e Cera de Abelha no município de Ibotirama. A licitação
está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
2 ACooperativaAgropecuária dosAgricultores eApicultores doMédio
São Francisco - COOPAMESF entidade executora do Convênio nº 264/2018
assinado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR,
doravante denominado “Contratante” convida os interessados a se habilitarem
e apresentarem propostas que deverão ser executados em conformidade com
as Instruções Técnicas para Contratação de Obras e Serviços.
3 O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos através
do site: http://www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos ou no endereço sede
da CAR - Coordenação do Projeto Bahia Produtiva, situada na Avenida
II, SN, Conjunto SEPLAN, Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP:
41.745-000. Os interessados poderão obter maiores informações no
mesmo endereço ou através dos telefones 71-3115 3421/3632 e e-mail:
liviaviana@car.ba.gov.br e gilbertoandrade@car.ba.gov.br
4 As propostas deverão ser enviadas por SEDEX ou entregues
no seguinte endereço: Escritório da Cooperativa Agropecuária dos
Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco - COOPAMESF situado
na Rua Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 903, São Francisco - Ibotirama
– Bahia, 47.520 - 000, até às 10h00 do dia 25 de fevereiro de 2019
(segunda feira) e serão abertas às 10:00 horas do mesmo dia, na
presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
Comissão de Licitação da COOPAMESF

COOPERATIVA DOS PEQUENOS APICULTORES DE
CAMPO ALEGRE DE LOURDES - COAPICAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Campo Alegre de Lourdes, 23 de janeiro de 2019.

Edital de Concorrência Pública Nacional - NCB n.º 01/2019.
1 O Estado da Bahia através da Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional – CAR recebeu um empréstimo do Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, em diversas moedas, no montante
de US$150.000.000 para o financiamento do Projeto Bahia Produtiva,
relativo ao custo do Acordo de Empréstimo nº 8415-BR e pretende aplicar
parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para aquisição
de kit de produção apícola e equipamentos. A licitação está aberta a
todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
2 A Cooperativa dos Pequenos Produtores e Apicultores de Campo
Alegre de Lourdes - COAPICAL, entidade executora do Convênio nº 307/18
assinado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR,
doravante denominado “Comprador”, solicita propostas fechadas deConcorrentes
elegíveis para o fornecimento dos Bens e Serviços referidos no Item 1 acima e
descritos nas Especificações Técnicas (Anexos IV e VIII do Edital).
3 A documentação completa e respostas às solicitações de
esclarecimentos relativas à licitação poderão ser inspecionadas e adquiridas no
endereço eletrônico http://www.car.ba.gov.br/licitacoes/todos, ou no endereço
sede da CAR - Coordenação do Projeto Bahia Produtiva, situada na Avenida II,
SN,ConjuntoSEPLAN,CentroAdministrativo daBahia –CAB,CEP: 41.745-000.
Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço
ou através dos telefones 71-3115 3421 e e-mail: liviaviana@car.ba.gov.br,
gilbertoandrade@car.ba.gov.br e cooapicalcal@yahoo.com.br por qualquer
Concorrente elegível.
4 As propostas deverão ser enviadas por SEDEX ou entregues no
seguinte endereço: Sede do SETAF - Serviço Territorial de Apoio à Agricultura
Familiar de Juazeiro - Bahia, situado no Loteamaneto São Francisco, Rua
Engenheiro Geraldo Viana, nº 07, Bairro Cauntry Club, Município de Juazeiro,
Bahia. CEP: 48902-325, até às 10 horas do dia 25/02/2019 (segunda feira) e
serão abertas às 10:00 horas do mesmo dia, na presença dos interessados
que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
Comissão de Licitação da COAPICAL

AAlgarTelecom informa que haverá indisponibilidade técnica nos serviços de: Telefonia MóvelGSM, dos assinantes
das localidades de Conceição dasAlagoas, CampinaVerde, Frutal, Itapagipe, Iturama, Limeira Do Oeste, Uberaba, no
período entre 20h00 do dia 29 às 06h00 do dia 30 de Janeiro de 2019; Banda Larga, dos assinantes das localidades
de Frutal (Flamboyant e Carlos Gomes), Vila Barroso (Centro), no dia 30 de Janeiro de 2019, no período entre 00h00
às 06h00; TelefoniaMóvel 3G e Banda Larga, dos assinantes da localidade deNova Serrana, no dia 30 de Janeiro de
2019, no períodoentre 00h00 às 06h00;TelefoniaMóvel3G,dos assinantes da localidadedeSãoGotardo (Centro), no
dia 30deJaneirode2019, noperíodoentre00h00às06h00;BandaLarga,dosassinantesda localidadedeUberlândia
(Morumbi), no período entre 23h00 do dia 30 às 06h00 do dia 31 de Janeiro de 2019;Banda Larga, dos assinantes das
localidades de Boa Esperança (Centro), Orlândia (Centro, Santa Rita e São Francisco), no dia 31 de Janeiro de 2019, no
período entre 00h00 às 06h00; Telefonia Fixa, Telefonia Móvel 3G e Banda Larga, dos assinantes da localidade de
Capelinha, nodia 31 deJaneiro de 2019, no período entre 00h00 às 06h00.Aempresa pede
desculpas porqualquer transtorno quepossa ser causadoe reitera seu compromisso em
atenderde formapróxima, transparente e eficiente.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA-HOSPITALGERALDE PEDREIRA, convida as empre-
sas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 023/2019,

realizado para a Contratação de empresa especializada na Prestação de
serviços médicos na área de Fisioterapia. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.
CNPJ/MF nº 08.174.089/0001-14 - NIRE 3530050873-4

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2019,
às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja, Consolação,
CEP 01415-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) criação de uma filial administrativa para a Companhia, nos
termos do Artigo 2º e Artigo 6º, §3° (B) (viii) do Estatuto Social da Companhia; (ii) eleição de novos membros do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do Artigo 6, §3° A (iv) e Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) Consolidação do
Estatuto Social da Companhia. Emconformidade comoEstatuto Social da Companhia, os Senhores Acionistas poderão ser representados
na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de
mandato deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia,
aos cuidados da Dra. Nadja Cristina da Silva Brandão Laurelli, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja,
Consolação, CEP 01415-000. Roma/ltália, 16 de janeiro de 2019.MarcoTripi - Presidente do Conselho de Administração.

Os dezmaiores compradores de frango em 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arábia Saudita

China

Japão

África do Sul

Emirados Árabes Unidos

União Europeia

Hong Kong

Kuait

Coreia do Sul

México

Volume
Emmilhares de toneladas

486

438

398

331

310

263

212

123

113

111

Participação da receita
Em%

12,5

12,4

11,4

11,1

7,7

5,2

3,9

3,1

2,9

2,8

Receita
Emmilhões de US$

811

804

740

720

502

339

255

201

190

181

Fonte: Secex/ABPA (Secretaria de Comércio Exterior e Associação Brasileira de Proteína Animal)
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