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Questões como o modo de cultivo dos alimentos que são consumidos buscam ser respondidas no filme que traz, ainda, entrevistas com fontes como Bela Gil

COMPORTAMENTO Documentário ‘Fonte da Juventude’ detalha problemas de ordem nutricional, como a obesidade

Filme retrata hábito alimentar no Brasil

AMANDA SILVA
A TARDE SP

Com a iniciativa do projeto
Novos Urbanos, produção da
Pindorama e direção de Estevão Ciavatta, o documentário Fonte da Juventude teve
sua pré-estreia na noite do
último sábado, no espaço
Itaú Cultural de Cinema, em
São Paulo.
Fonte da Juventude trata a
respeito dos problemas que
o Brasil possui quando o assunto é alimentação e contém entrevistas com personalidades fortes como José
Graziano, diretor-geral da
ONU para Agricultura e Alimentação; a culinarista Bela
Gil e o chefe de cozinha Alex
Atala. O documentário apresenta realidades não tão distantes mas, muitas vezes, ignoradas.
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o
Brasil, assim como outros
países em desenvolvimento,
passa por uma transição na

qual, ao mesmo tempo que
ocorre a redução contínua
dos casos de desnutrição,
são observadas prevalências
crescentes de casos de população com excesso de peso. Na abertura, o documentário já deixa claro a que veio
ao estampar quão grande é a
taxa de obesidade no país.

Biodiversidade

De acordo com dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, a obesidade
atinge 57,7% dos homens e
50,5% das mulheres. Um dos
principais pontos do Fonte
da Juventude é mostrar que
basta uma pequena alteração na alimentação para que
doenças decorrentes do excesso de peso como a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes, sejam evitadas.
Não só a respeito dos riscos da má alimentação se
trata o documentário, mas
também busca mostrar que
a biodiversidade, quando

aliada ao resgate da identidade cultural alimentar,
pode ser o melhor caminho
para se ter longos anos de
vida. Falando ao A TARDE,
Ciavatta detalha bem essa
questão ao explicar o porquê da escolha do nome:
“Optamos por este nome,
pois, a produção apresenta a
biodiversidade como a chave para conhecermos os segredos da fonte da juventude, sem se restringir a dietas
ou até ditar receitas”.
Ao longo da produção, os
quatro cantos do país foram

No Brasil, a
obesidade
atinge 57,7%
dos homens
e 50,5% das
mulheres

percorridos para revelar que
o problema não está concentrado apenas em uma região
específica, mas em todas.
Um dado levantado durante
a exibição foi que, 60% das
crianças de 0 a 2 anos ingerem doces, fator que contribui para o crescimento da
obesidade infantil.

Histórias

Ao assisti-lo, o espectador
será invadido por um misto
de sensações e, ao finalizar,
voltará para casa com questionamentos a respeito de
como está cuidando da sua
alimentação e o que está oferecendo para os seus filhos
comerem. Traz uma abordagem delicada e humanizada
ao relatar histórias de cidadãos comuns que tiveram
suas vidas modificadas após
prestarem mais atenção no
que estavam colocando em
seus pratos.
Fonte da Juventude não
mexe apenas com a vida de
quem o assiste, mas tam-

bém de quem esteve em contato direto com ele. Ciavatta
afirma que, após iniciar as
produções, sua alimentação
mudou para melhor e pode
ter contato com questões
que jamais imaginaria ter.
“Para mim foi uma grande
descoberta, pois conhecia
bem pouco deste mundo. O
que mais me impressionou
foi a transversalidade da alimentação, logo, acabei conseguindo obter uma melhora significativa em minha
própria vida”, afirma.

Prato

Uma das questões discutidas é o fato de que, no decorrer dos últimos anos, frutas, verduras e legumes sumiram do prato dos brasileiros e quem mais sofre
com isso são as crianças. De
acordo com a OMS, a primeira geração de crianças
criadas longe de alimentos
naturais possui uma expectativa de vida menor do que
a dos pais.

Para fomentar o diálogo
nas escolas e incentivar as
crianças a buscar por uma
alimentação saudável, o Novos Urbanos convidou a Universidade de São Paulo (USP)
e o Centro de Recuperação e
Educação
Nutricional
(CREN) para criarem roteiros de aulas dirigidos ao
Fundamental I e II que estarão disponíveis gratuitamente na plataforma VideoCamp a partir do lançamento do documentário para o
público, no dia 1º/06.
“Queremos criar uma mobilização a fim de estimular
o consumo de frutas, legumes e verduras especialmente entre as crianças. A
campanha Fonte da Juventude foi inspirada no plano
nacional de segurança alimentar que aponta o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras como uma das principais
ações para combater a obesidade”, diz Denise Chaer,
produtora executiva.

EDUCAÇÃO

SÃO PAULO

Inscrições do Sisu começam hoje

Justiça suspende ação da
Prefeitura na Cracolândia

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

Estudantes que fizeram o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2016 e que
não tenham zerado a redação podem, a partir de hoje,
efetuar inscrição para a segunda edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu). O cadastro é exclusivamente pela internet no
site sisu.mec.gov.br e deve
ser realizado até 1º de julho.
O Sisu é uma ferramenta
do Governo Federal, por

meio do Ministério da Educação (MEC), que seleciona
alunos para instituições públicas de ensino superior de

O Sisu terá
51,9 mil vagas
no próximo
semestre em
1.462 cursos de
63 instituições

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
PP SRP 32/17. Objeto: serviços na manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos. Dia 09/06/17, às
9h. Menor Preço por lote. Informações e Edital: http://www.mundonovo.ba.gov.br/. Mundo Novo, 26/05/2017.
Rogério Porto Guimarães – Pregoeiro.

todo o Brasil com base no
rendimento no Enem.
A adesão ao sistema, de
acordo com o MEC, depende
de cada unidade de ensino,
entre universidades federais e estaduais, institutos
federais e instituições estaduais, que também deve informar quantas vagas têm
disponíveis. O Sisu não cadastrou vagas cursos que
exijam teste de habilidade
específica e na modalidade
de ensino a distância.
No ato da inscrição, o Sisu
exige que o candidato informe o número de inscrição e

a senha usados no Enem de
2016. No formulário online,
é permitido ao candidato escolher na inscrição até dois
cursos por ordem de preferência. De acordo com o regulamento do Sisu, é possível alterar a opção do curso
até o final do período de inscrição.
Outra opção é referente ao
tipo de concorrência às vagas: ampla concorrência ou
pelo sistema de cotas, para
alunos de escolas públicas
ou pelas políticas afirmativas das instituições (etnia,
raça, baixa renda).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
PP 25/17. Proc. Adm. 1085/17. Objeto: aquisição de material de limpeza e asseio. Dia 09/06/17 às 14h. Edital na sede,
R Almir José de Oliveira, 73, Centro, de 8 às 12h. Riachão do Jacuípe/Ba, 29/05/17. Joelson Ferreira Carneiro. Pregoeiro.

AGÊNCIA O GLOBO
São Paulo

O Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP) suspendeu ontem a decisão que permitia
a remoção de dependentes
químicos pela prefeitura para avaliação médica de forma compulsória. O Tribunal
acolheu pedido do Ministério Público (MP) e da Defensoria Pública para barrar a
liminar.
O recurso apontou que internações compulsórias só
devem ocorrer em situações

excepcionais, sem que tenha restado qualquer alternativa ao dependente químico.
Na última sexta-feira, o
juiz Emílio Migliano Neto,
da 7ª Vara da Fazenda Pública, havia permitido que a
prefeitura fizesse internações à força de dependentes
químicos na região da Cracolândia, no Centro. Com a
decisão, a prefeitura poderia
interpelar os usuários com
força policial e levá-los a um
hospital psiquiátrico, onde
poderia ser internado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
TP 01/17. Menor preço global. Objeto: serviços de pavimentação em paralelepípedo de ruas. Dia 13/06/17 às
8:30h na Av. Francisco Viana, 07, Centro. Informações 77 34302112. Edital e demais atos - www.pmcaatiba.
ba.ipmbrasil.org.br. Caatiba/Ba, 29/05/17. Luís Paulo Souza Paiva. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
PP 21/17. Tipo: Menor preço por lote. Objeto: Aquisição de cartuchos de (Tinta, Tonner) e recarga de Cartuchos de Tinta
e Tonner. Dia 08/06/17 às 9h na CPL. Informações na CPL, telefone: 74 3649 1201. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
ADIAMENTOS DE LICITAÇÃO: Torna público que o PP 26/17, objeto: fornecimento de medicamento e material
penso, cuja Sessão ocorreria em 31/05/17 ás 9h, ficará para dia 07/06/17 as 9h. //// Torna público que o PP
27/17, objeto: fornecimento de fardamento escolar e para para os garis do município, cuja Sessão ocorreria
em 31/05/17 ás 13h, ficará para dia 07/06/17 as 13h. //// Torna público que o PP 28/17, objeto: serviços de
transportes de alunos e professores, cuja Sessão ocorreria em 07/06/17 ás 9h, ficara para dia 14/06/17 as 9h.
Candeal, 26/05/17. Wilma de Brito Gonçalves Menezes. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
PP 38/17. Dia 08/06/17 às 11h. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, condicionadores de ar e eletrodomésticos. PP 39/17. Dia 09/06/17 às 17h. Menor preço por lote. Objeto: organização
de eventos no âmbito da Secretaria de Assistência Social. PP 40/17. Dia 08/06/17 às 14h. Menor preço por lote.
Objeto: aquisição de 02 veículos 0KM. PP 41/17. Dia 08/06/17 às 9h. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de
materiais penso (hospitalar e ambulatorial), bem como materiais para uso em laboratório. Editais na sede, R Doze
de Março, 84, Centro. Informações 75 34432182. Crisópolis/Ba, 25/05/17. Carlos E. R. Mendes Freire. Pregoeiro

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

PREGAO PRESENCIAL 090-2017

CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 01/17. Dia 20/06/17 às 9h. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Edital/informações na sede de 2ª a 6ª de 8 às 12 e das 14 às 17h, tel 75 32372133.
Teodoro Sampaio/Ba, 29/05/17. Laiara Valério dos Santos. Presidente da CPL.

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 12/06/2017, às 09:00 horas, em sua sede,
para atender despesa com aquisição de leite e suplementos alimentares para cumprimento de futuras decisões
judiciais, representadas pelo ministério Público e Defensoria Pública. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial
www.Brumado.ba.io.org.br. Charles de Almeida Granger - Pregoeiro Oficial - Tel 077 3441- 8781.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – FAEB
CNPJ: 15.227.960/0001-66
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 1ª e 2ª Convocações
O Presidente da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – FAEB, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca os Delegados Representantes dos Sindicatos Rurais Patronais filiados a
esta Entidade, e devidamente regulares, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 19 DE
JUNHO DE 2017, às 14:00 horas, em primeira convocação, e às 14:30 horas, em segunda e última convocação, na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 7º. andar, Comércio (Salvador / Bahia), para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: a) Apresentação, discussão e votação da Prestação de Contas do Exercício de
2016, bem como do Parecer do Conselho Fiscal; b) Relatório de Atividades de 2016; c) O que Ocorrer.
Salvador, 04 de maio de 2016. JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR - Presidente.

CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-FMS/BA.

A prefeitura Municipal de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde comunica aos interessados que se
encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por
lote, tendo como objeto contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assistência a
saúde, interessadas em participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde no Município de Ibotirama,
na realização de ações de promoção e prevenção à saúde e de procedimentos com finalidade diagnóstica,
clínicos e cirúrgicos, realizados em unidades ambulatoriais, que será realizada no dia 08 de junho de 2017, às
08:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das
8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512. Joelma Pereira dos Santos - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

PP 33/17. PA 163/17. Menor preço global. Objeto: serviços de manutenção corretiva e preventiva em rede de
computadores, servidores e estações de trabalho, administração de rede e servidores Mikrotik e Windows Server,
e gerenciamento de servidores e máquinas virtuais para os programas de Saúde, disponibilizando um funcionário, em dedicação exclusiva, durante o período de expediente da Prefeitura. Dia 09/06/17 às 9h. Informações na
CPL, Pç. Belarmino José Rodrigues, s/n, Centro, Tel 74 36731707 – R 216 ou licitacao@uaua.ba.gov.br, de 9 às
12h. Uauá/BA, 29/05/17. Max Denys Alves da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

TP 04/17. Menor preço global. Objeto: Construção de cobertura metálica e obras
civis em 02 (duas) quadras esportivas. Dia 13/06/17 às 14:30h no Auditório da Sec.
de Assis. Social, R Honorina Dantas, s/n, centro. Informações no 77 34372939.
Edital e demais atos - http://www.belocampo.ba.io.org.br/diarioOficial. Belo Campo/
Ba, 29/05/17. José Henrique Silva Tigre. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2017 SRP

O Município de Conceição do Almeida, torna público a abertura de Licitação, na modalidade Pregão
Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços para a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO
ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA- BA. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE. Data do Julgamento:
Dia 12/06/2017, às 09h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de segunda 2ª a 6ª feira.
Conceição do Almeida - BA, 25/06/2017. Egberto de Almeida Cardoso Filho - Pregoeiro.

