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ABERTURA: 13/02/2019 ÀS 10H00.
OBJETO: OOBJETODA PRESENTE LICITAÇÃOÉOREGISTRODEPREÇOS
DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRONIZADOS
no HFI.PROCESSO: ���
���		�����
�	��	�ENVIO DAS PROPOSTAS:
01/02/2019 NO SITE DO COMPRASNET (WWW.COMPRASNET.GOV.BR)
O EDITAL TAMBÉM ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SETOR
DE LICITAÇÕES, NARUAANTÔNIO PARREIRAS Nº 67/69 - 3º ANDAR, SL 323
- IPANEMA - DAS 9H00 ÀS 16H00
DÚVIDAS ATRAVÉS DO E-MAIL CPLHI@HGI.RJ.SAUDE.GOV.BR OU PELO
TEL. (21) 3111-2322.
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RETIRADA DO EDITAL:

POLYANA DA CUNHA RABELO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2018022142
Contratação de empresa para serviços de construção de

diversos tipos de Abrigos Passageiros em vários locais do
Município.

14/02/2019 às 10h00min
01 (uma) resma de PapelA4

Sede da TurisAngra, Av. Julio Maria, nº
10-sobrado, Centro –Angra dos Reis – RJ.

Sede da Turisangra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ ou pelo site:
www.angra.rj.gov.br. Contato: (24)3369-7711. É necessário
apresentação do carimbo do CNPJ no ato da retirada do edital na
Sede da TurisAngra..

Países se unem por saída
Europeus e latinos criam grupo para trabalhar por solução para Venezuela 

DaniEl MiHailESCU / aFP

A italiana Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia

A 
chefe da diplomacia 
europeia, Federica 
Mogherini, anun-
ciou ontem a cria-

ção de um ‘Grupo de Conta-
to’, composto por países eu-
ropeus e latino-americanos 
para trabalhar por uma saí-
da “pacífica” e “democrática” 
para a crise na Venezuela, 
através de eleições. O man-
dato é de  90 dias.

“O objetivo é claro: permi-
tir aos venezuelanos que se 
expressem livre e democrati-
camente através de novas elei-
ções. Não se trata de mediar”, 
disse Mogherini, ao final de 
uma reunião de chanceleres 
europeus em Bucareste, na 
Romênia. A UE queria lançar 
esta iniciativa em meados de 
fevereiro, mas, após a auto-
proclamação do opositor Juan 
Guaidó como presidente inte-

rino, decidiu adiantá-la. 
Mais cedo, o Parlamen-

to Europeu aprovou o reco-
nhecimento de Guaidó como 
presidente interino da Vene-
zuela, por ampla maioria. No 
entanto, a chefe da diploma-
cia afirmou que essa decisão é 
tomada por cada país. França, 
Alemanha, Itália, Espanha, 
Portugal, Suécia, Holanda e 
Reino Unido farão parte do 

grupo, assim como Equador, 
Costa Rica, Uruguai e Bolívia.

O bloco, como um todo, ao 
contrário do que fizeram Es-
tados Unidos e Brasil, não re-
conheceu, pelo menos por ora, 
Guaidó como presidente. 

Um grupo de países deu ao 
presidente Nicolás Maduro 
prazo até segunda-feira para 
convocar eleições, algo que o 
líder já rejeitou.

Ghosn se defende na prisão
Preso no Japão por acusações 
de malversação financeira, o 
ex-presidente da Renault, o 
brasileiro Carlos Ghosn, dis-
se ontem à AFP que a recu-
sa a soltá-lo sob fiança “não 
seria normal em nenhuma 
outra democracia” e que foi 
“punido antes de ser declara-

do culpado”. Ghosn disse que 
um “exército na Nissan” tenta 
“destruir sua reputação”. “Es-
tou preso há mais de 70 dias. 
Não tenho telefone, nem com-
putador, como posso me de-
fender?”, acrescentou.
Até agora, ele teve direito ape-
nas às visitas de advogados e 
do pessoal consular de Fran-
ça, Líbano e Brasil, os três 

países dos quais tem nacio-
nalidade. A partir de agora, o 
tribunal autoriza encontros 
limitados.
Vestido de jogging preto e 
sandálias de plástico, Ghosn 
chegou para a entrevista com 
o passo decidido, mantendo 
postura de CEO, ainda que 
diga estar “cansado” e sendo 
“desfavorecido”. “Quero lutar 

para restabelecer minha re-
putação e me defender contra 
falsas acusações”, declarou o 
executivo, alvo de três acusa-
ções por abuso de confiança e 
ocultação de rendimentos às 
autoridades financeiras.

Segundo ele, os executivos 
da Nissan planejaram um 
“golpe” para tirá-lo do jogo, 
porque eram contrários ao 
“projeto de integrar” Renault, 
Nissan e Mitsubishi. “É um 
caso de traição. Havia muita 
oposição e ansiedade”, disse. 

Sem LICeNÇA

 N Três repórteres da agência 
espanhola EFE e dois jorna-
listas franceses detidos na 
Venezuela foram liberta-
dos ontem. Eles receberam 
ordens de deportação, mas 
a EFE anunciou que seus 
profissionais foram creden-
ciados e seguirão no país. 

Os profissionais da agên-
cia espanhola foram pegos 
por agentes do Serviço Boli-
variano de inteligência que 
os aguardavam no hotel. Os 
franceses filmavam as ime-
diações do Palácio presiden-
cial de Miraflores. O governo 
diz que eles não tinham licen-
ça de trabalho. 

Jornalistas 
presos

 > Tóquio, Japão

 > Bucareste, Romênia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO SUL FLUMINENSE – RJ.

Pelo presente edital, o Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sul Fluminense – RJ,
CNPJ N° 39.761.648/0001 – 16 Certidão Sindical N° 46232.002400/2011 – 98 com
sede na Rua 40 N° 13 salas 219/220, bairro Vila Sta Cecília na cidade de Volta
Redonda – RJ, por seu presidente convoca todos os propagandistas, propagandistas
vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos dos municípios de Barra do
Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Vassouras e Volta Redonda – RJ, para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 13 de
fevereiro de 2019, as 8:00 horas em primeira convocação, as 9:00 horas em segunda
convocação e as 10:00 horas em terceira e última convocação com qualquer número
de presentes, para se reunirem em sua sede no endereço supracitado, para
discutirem e votarem a seguinte Ordem do Dia: (01) Leitura, Discussão e votação da
Ata da assembléia anterior; (02) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação
que será encaminhada ao SINFAR; (03) Outorga de poderes a Diretoria do Sindicato
dos propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos
farmacêuticos dos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença,
Vassouras e Volta Redonda – RJ, encaminhar as reivindicações, bem como
representar os trabalhadores nas negociações com o SINFAR – RJ, celebrar ou não
Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de
malogro nos entendimentos para suscitar Dissídio Coletivo perante o E.Tribunal
Regional competente, e (4) Deliberação sobre o valor e autorização do desconto da
Contribuição Assistencial e/ou Negocial, na alínea “e” do artigo 513 da C.L.T e no
inciso IV do artigo 8° da Constituição Federal, ratificado pela decisão do Supremo
Tribunal Federal no processo RE 189.960 – SP e pelo Senado Federal no Decreto
Legislativo 1.125/04, ficando assegurado o direito de oposição nos descontos das
contribuições, no prazo de até 10 (dez) dias após o efetivo desconto no salário do
trabalhador, que poderá ser alterado, modificado ou substituído, tanto no período de
discussões e mesmo após celebrada a convenção coletiva, somente para adequação
a possível nova ordem jurídico – constitucional.

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2019.
Admilson Lourenço – Presidente.

12    SextA-FeirA, 1.2.2019  i  o dia


