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Obesidade cresce entre usuários
de planos de saúde no Brasil
Dados foram divulgados ontem pela ANS, após pesquisa realizada por telefone com 53 mil pessoas em todo o país
Vinícius Lisboa
Repórter da Agência Brasil

Uma pesquisa com 53
mil usuários de planos de
saúde de todo o Brasil aponta aumento da obesidade e
do sobrepeso entre 2008 e
2016, apesar de terem se
tornado mais frequentes o
consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física.
Os dados foram divulgados ontem (15) pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e fazem parte
da Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel). Foram
entrevistados por telefone
cerca de 20 mil homens e
33 mil mulheres que moram
nas 26 capitais estaduais e
no Distrito Federal.
Em 2008, 46,5% dos
entrevistados apresentavam
Índice de Massa Corpórea
(IMC) superior a 25 pontos.
Essa parcela da população
aumentou para 53,7% quando a pesquisa foi repetida no
ano passado.
O Índice de Massa Corpórea é um dos parâmetros
utilizados pela Organização Mundial da Saúde para
identificar se uma pessoa
está em um peso correspondente a sua altura. O valor é
calculado dividindo o peso
da pessoa pela sua altura ao
quadrado [multiplicada por
ela mesma]. Quando atinge
ao menos 30 pontos de IMC,
uma pessoa é considerada obesa, o que é o caso de
17,7% dos usuários de planos de saúde.
Em 2008, essa parcela

era de 12,5%, e, se comparado o número de obesos daquele ano ao de 2016, é possível constatar que houve
um crescimento de 41,6%.

Mais frutas e hortaliças
Apesar dessa alta, a
pesquisa constatou a melhora de alguns indicadores. O
número de adultos que consomem refrigerantes ao menos cinco vezes por semana
caiu de 26,2% para 14,7%.
O percentual de pessoas que trocam refeições
por lanches começou a ser
medido em 2013 e também
caiu, de 19% para 15,6%.
Por sua vez, o hábito de comer hortaliças e frutas com
regularidade cresceu de
27% em 2008 para 30,5%
em 2016.
A população que pratica ao menos 150 minutos de
atividade física moderada ou
intensa semanalmente cresceu de 37,4% em 2010 para
42,3% em 2016. A inatividade física, por outro lado, caiu
cinco pontos percentuais, de
19,2% para 14,2%.

Obesidade por capital
A pesquisa identificou
números regionais sobre os
fatores de risco pesquisados
e chegou à conclusão que
cinco capitais já registram
mais de 20% de usuários de
plano de saúde obesos.
Manaus tem o índice
mais elevado, com 22,3%,
seguida por Macapá, com
20,8%, e Rio de Janeiro,
com 20,5%. João Pessoa
tem 20,2% e Aracaju, 20%.
Palmas e Distrito Federal
têm o menor percentual,
de 13,4%.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DECONVÊNIO Nº 082/2018
1.0 - DO OBJETIVO
Constitui objeto deste Convênio a cooperação técnica, administrativa, operacional e financeira
entre as partes covenentes, visando à execução de ações de Defesa Civil, com o fornecimento
provisório de água potável, por meio de caminhão pipa, na Zona Urbana dos Municípios definidos
no Decreto Estadual nº 37.688 de 02 de outubro de 2017, publicado no DOU de 03/10/2017 e a
Portaria nº 186 de outubro de 2017, do Secretário Nacional de Proteção e Desefa Civil, piublicada
no DOU de 20/10/2017, e ainda a Portaria nº 674 de 18/12/2017, do Ministro da Integração Nacional.
2.0 – DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentesda dotação:Classificação Orçamentária: 09.104.08.244.5003.1476.0287
- 3340.41.
3. DO PRAZO
O prazo de vigência deste Convênio é de 90 (noventa) dias, iniciando-se a partir de sua assinatura, conforme dispõe o parágrafo único do Art. 2º do Decreto nº 24.085, de 14 demaio de 2003,
podendo ser alterado ou prorrogado, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes,
desde que não desvirtuadas as finalidades para as quais está sendo firmado.
4. DO VALOR
OS RECURSOS DESTINADOS PELA CONCEDENTE SERÃO DE R$ 27.000,00 DE RECURSOS
ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO DESTE EXERCÍCIO.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3685-1073.
Email: prefeitura@sertaozinho.pb.gov.br.
SERTAOZINHO- PB, 15de janeirode 2018.
JOSE DE SOUSA MACHADO - PREFEITO
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2018,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás
de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga -, mediante requisição periódica - pronta entrega.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto
Municipal nº. 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.
Telefone: (083) 8146-1430.
E-mail: cplsape1@gmail.com
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Sapé - PB, 15 de Janeiro de 2018
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água mineral botijão de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 2051/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8146-1430.
E-mail: cplsape1@gmail.com
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Sapé - PB, 15 de Janeiro de 2018
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 12:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pães, bolos e
salgados diversos - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8146-1430.
E-mail: cplsape1@gmail.com
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Sapé - PB, 15 de Janeiro de 2018
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PC realiza Operação
Sem Barreiras na PB
Agentes da Polícia
Civil, em João Pessoa, deflagraram, na manhã de
ontem, a Operação Sem
Barreiras, no âmbito da
Operação Gabarito, que
investiga, desde o ano passado, fraudes em concursos públicos na Paraíba. As
ações, agilizadas por meio
da Delegacia de Fraudações
e Falsificações (DDF) e comandadas pelo delegado
Lucas Sá, deu cumprimento
a quatro mandados judiciais expedidos pela justiça do Piauí, resultando em
dois mandados de prisão
preventiva e dois mandados de busca e apreensão.
Conforme afirmou o
delegado Lucas Sá, as investigações que apuraram
fraudes no concurso público para agente penitenciário do Estado do Piauí, também envolveram pessoas
investigadas na Operação
Gabarito.
Vários mandados judiciais expedidos por autoridades do Estado do Piauí
foram cumpridos em ações
no próprio Estado, além de
diligências feitas na Paraíba
(na capital), em Pernambuco (Olinda e Jaboatão dos
Guararapes) e na cidade
de Petrolina. E, também, no
Distrito Federal.
A operação foi comandada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organi-

zado (Greco) do Estado do
Piauí e contou com apoio
de polícias dos outros Estados envolvidos na atividade, até o momento.
As investigações que
apuraram fraudes no concurso público para agente
penitenciário no Estado do
Piauí chegaram a pessoas
investigadas pela Operação Gabarito, e um deles é
Flávio Luciano Nascimento
Borges, um dos principais
líderes do esquema fraudulento, que, atualmente,
se encontra preso no Primeiro Batalhão de Polícia
Militar, desde o dia sete de
maio de 2017.
Conforme aponta, ainda, as investigações conduzidas no Piauí, Luiz Paulo
Silva dos Santos, o Baby 10,
apontado como responsável
por fotografar os cadernos
de prova dentro das salas de
aulas, durante a aplicação
dos exames e enviar as imagens em tempo real para a
organização, também participou de fraudes em concursos naquele Estado. Ele se
encontra preso, desde a segunda fase da Operação Gabarito, no Presídio do Roger.
O delegado Lucas Sá
afirma que a Polícia Civil da
Paraíba continua atuando
em conjunto com as polícias de outros Estados nos
quais a organização criminosa vinha atuando.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2018,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de
cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga -, mediante requisição periódica com a entrega na sede
do requerente na Zona Urbana e Rural deste Município - pronta entrega. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 2051/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 8146-1430.
E-mail: cplsape1@gmail.com
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Sapé - PB, 15 de Janeiro de 2018
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água mineral botijão de 20 litros, garrafas de 500 ml e copos de 300 ml -, mediante requisição periódica com a
entrega na sede do requerente na Zona Urbana e Rural deste Município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 2051/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 8146-1430.
E-mail: cplsape1@gmail.com
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Sapé - PB, 15 de Janeiro de 2018
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 15 de Janeiro de 2018.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 15 de Janeiro de 2018.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS
INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA SUMÉ EM PORTAIS ELETRÔNICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e
Decreto Municipal nº. 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 15 de Janeiro de 2018.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial.

Iúri

Moreira
iurimoreira.imprensa@gmail.com

Um bilhão de
celulares chineses
Pesquisa da Newzoo indica que o número de smartphones
ativos atingiu globalmente 3 bilhões de unidades em outubro
de 2017, um crescimento de mais de 10% em relação ao ano
anterior. Apenas as principais marcas chinesas (Huawei,
Lenovo, Oppo, Vivo e Xiaomi) tiveram crescimento de 47%
no mesmo período. Expresso em números absolutos, o
crescimento parece ainda mais impressionante: em um
ano, foram ativados 288 milhões de smartphones das cinco
marcas chinesas, totalizando 905 milhões em todo o mundo
ou 30% de todos os smartphones em uso. Mais de metade
(59%) deste aumento vem de mercados fora da China, com
um crescimento notável no segundo maior mercado mundial
de telefones inteligentes: a Índia.
No atual ritmo de crescimento, as cinco principais marcas
chinesas terão mais de um bilhão de smartphones em uso no
mundo ainda este ano, com uma participação cada vez maior
fora do país asiático. Em outubro de 2016, 26% dos smartphones
chineses foram usados ??fora da China - cerca de 161 milhões
de dispositivos. O número duplicou para 332 milhões em
outubro de 2017, representando 37% de todos os smartphones
chineses. O crescimento vem predominantemente de países em
desenvolvimento como Brasil e Índia.
IoT no Brasil
A Embratel e a T-Systems anunciaram uma parceria para
oferta de conectividade IoT (do inglês, Internet das Coisas)
para o mercado brasileiro. O acordo vai permitir a oferta do
IoT Service Portal, já disponibilizado pelo Grupo Deutsche
Telekom em diversos mercados globais, incluindo Europa,
Estados Unidos e China. Como resultado, a T-Systems Brasil
(braço da Deutsche Telekom) e a Embratel estão anunciando
um acordo que vai permitir a comercialização de conectividade
IoT no mercado brasileiro. Por meio da parceria, a T-Systems
Brasil vai utilizar a rede da Embratel/Claro, tornando-se uma
MVNO (Mobile Virtual Network Operator). A oferta do serviço
começa ainda no início de 2018.

Tecnologia de alimentos
A Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Universidade
Federal da Paraíba - através do Centro de Tecnologia e
Desenvolvimento Regional -, está realizando pesquisa
relacionada ao índice de gordura, massa magra, musculatura e
porcentagem de água no corpo de usuários das cinco Cozinhas
Comunitárias. A ação é ligada ao Projeto de Extensão da área
de tecnologia de Alimentos da UFPB, como um dos eixos
da programação técnica ligada à implantação do Centro de
Vocação Tecnológica em Segurança Alimentar e Nutricional
da Paraíba. A equipe responsável pela pesquisa nas cozinhas
comunitárias avalia todos os beneficiários com idade superior
a 3 anos, no que se refere a porcentagem de gordura, massa
magra, musculatura e porcentagem de água no corpo. A
equipe é formada por quatro profissionais, uma pediatra e
três estagiárias do curso de tecnologia de alimentos.
Biometria
A Ingresso Rápido está implementando sistema de
biometria facial nas transações realizadas tanto no site
quanto no app. O sistema é da Acesso Digital e deverá
aumentar a conversão de vendas e inibir fraudes, segundo
os testes realizados no início deste ano. A biometria facial
evita fraudes por meio da validação das selfies que compõe
o processo de compra de ingressos, confrontado os rostos
dos consumidores em uma base compartilhada entre os
maiores varejistas do Brasil. Atualmente, todo brasileiro que
solicita um crédito ou compra celular em algum dos clientes
da Acesso Digital gera um novo cadastro que atualiza a base.
Há vagas
A Alterdata, empresa brasileira desenvolvedora de
software, está com 98 vagas abertas em 29 cidades do País.
Há oportunidades para os cargos de Analista de Marketing,
Assessor Comercial, Auxiliar Administrativo, Consultor
Comercial (Pack, Shop, Scity Shop e Immobile), Gerente de
Filial, Programador (Android, Back End e Delphi) e Técnico
de Suporte (ERP, interno, Pack e Shop). Mais informações no
endereço www.alterdata.com.br/contato/trabalhe-conosco.

