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POLÍTICA E PAÍS

Haddad assume lugar de Lula
PT oficializa substituição no dia em que Ibope mostra Bolsonaro firme na liderança

A

campanha presidencial entrou ontem em
nova fase. A Executiva Nacional do PT
finalmente confirmou, em
Curitiba, que Fernando Haddad representará o partido na
eleição de 7 de outubro, com
Manuela d’Àvila (PCdoB) assumindo o posto de vice. A
menos de um mês da eleição,
o desafio do ex-prefeito de São
Paulo é conseguir fazer com
que uma parcela significativa
dos mais de 30% dos eleitores que votariam no ex-presidente Lula transfiram suas
preferências para ele. Um dia
depois da pesquisa Datafolha
que o colocou na disputa pela
segundo lugar, Haddad viu
números menos animadores
no Ibope.
Na pesquisa do instituto,
realizada entre sábado e segunda-feira - a do Datafolha
foi feita integralmente na segunda-feira -, Haddad aparece com 8% da preferência
dos eleitores. Ele está atrás
de Alckmin (PSDB) e Marina
(Rede), com 9%, e Ciro Gomes
(PDT), com 11%, na disputa
por um posto no segundo turno. O levantamento mostra
Jair Bolsonaro (PSL) em liderança isolada, com 26%.
Na visão do Ibope, Bolsonaro avançou quatro pontos em
relação à última pesquisa, em
4 de setembro, dois pontos a
mais do que o Datafolha havia indicado. Na simulação de
segundo turno, Haddad perderia, ainda que por apenas
quatro pontos, para Bolsonaro: 36% contra 40%. Já o Datafolha viu pequena vantagem

para o petista: 39 a 38.
Segundo o Ibope, 54% dos
2.002 eleitores pesquisados
não votariam em Haddad,
com apoio de Lula, de jeito
nenhum. Por outro lado, 23%
declararam que, com certeza,
votariam no ex-prefeito, que
ainda precisa ser apresentado para uma ampla fatia do
eleitorado - para a qual ele é
completamente desconhecido
- como o candidato a presidente de Lula.

MPF mira exgovernador Beto
Richa, candidato
ao Senado

LULA ABENÇOA HADDAD

A decisão de substituir Lula
por Haddad foi tomada no
prazo final de 10 dias estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em decisão unânime da
Executiva, seguindo orientação do ex-presidente Lula.
No primeiro pronunciamento como candidato à Presidência, Haddad, em frente
à sede da Polícia Federal, em
Curitiba, ressaltou os avanços
sociais do governo Lula, cercado de lideranças petistas, inclusive a ex-presidente Dilma
Rousseff.
O ex-deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh leu uma carta de
Lula: “Fui incluído artificialmente na Lei da Ficha Limpa
para ser arbitrariamente arrancado da disputa eleitoral,
mas não deixarei que façam
disto pretexto para aprisionar o futuro do Brasil. É diante dessas circunstâncias que
tenho de tomar uma decisão,
no prazo que foi imposto de
forma arbitrária. Estou indicando ao PT e à Coligação ‘O
Povo Feliz de Novo’ a substituição da minha candidatura
pela do companheiro Fernando Haddad, que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de
candidato a vice-presidente”.

Tucano
preso por
corrupção
no Paraná

Racismo e mulheres no caminho do capitão
>>O candidato do PSL à
Presidência, Jair Bolsonaro
(PSL), se livrou da acusação
de racismo. Por 3 votos a 2,
o STF rejeitou a denúncia
da Procuradoria-Geral da
República.
Em outra arena, as redes
sociais, o dia trouxe notícias
piores. O grupo ‘Mulheres
unidas contra Bolsonaro’,

no Facebook, atingiu ontem à
noite a marca de 850 mil membros. Isso em apenas 13 dias. O
grupo foi criado em Salvador,
pela baiana Ludimilla Teixeira, e é administrado por nove
mulheres e 71 moderadoras.
Agora, elas estão engajadas
em uma fora-tarefa para admitir as mulheres que querem
entrar no grupo. “O número

de solicitações não baixa
de 10 mil por minuto!”, diz
a professora Maíra Motta, de 40 anos, uma das
administradoras.
“É uma organização das
mulheres contra o fascismo”, resumiu Maíra, que
garante haver membros de
esquerda, centro e até de direita no grupo.

BOLSONARO SE RECUPERA

Candidato sai da UTI; partido quer Mourão em debates
NNO candidato Jair Bolsonaro
(PSL) saiu ontem da da Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
informou o Hospital Albert
Einstein. “Foi iniciada uma dieta leve, com boa tolerância do
paciente”, informou o hospital.
Bolsonaro não tem sinais de

infecção ou febre e recebe as medidas de prevenção de trombose
venosa.
O PSL vai consultar o TSE para
saber se o general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de
Bolsonaro, pode participar nos
debates na TV, em substituição

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATO DE
CIMENTO ARMADO E NAS INDÚSTRIAS DE PRODUÇÃO E BOMBEAMENTO
DE CONCRETO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua José Hipólito de Oliveira N° 62, 5° Pav., Centro, Nova Iguaçu-RJ
CNPJ N°00.061.199/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO (2018/2021) o Presidente da entidade no uso das
atribuições que lhe são conferida, faz saber que no dia 27/12/2018 no período de 09:00 às
17:00h, na sede do sindicato, à Rua José Hipólito de Oliveira nº62, 5º andar, Nova Iguaçu
RJ, será realizada a eleição para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados
representantes junto a federação,(período de 2018/2021      40 dias
para registro de chapa, a contar da data da publicação do presente, o requerimento
será encaminhado ao Presidente, podendo ser assinado por qualquer componente da chapa.
A secretaria do sindicato funcionará nos dias úteis de 09:00 às 17:00h para atendimento
dos interessados e recebimento da documentação, e informação para o processo eleitoral
que regerá com observância ao estatuto e legislação pertinente a matéria em vigor.
RJ,12/09/2018. Agenor Bassut Souza - Presidente.
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ao cabeça da chapa, que não
terá condições de comparecer
a compromissos de campanha
no primeiro turno. Mourão disse
que, por enquanto, manterá as
atividades que estavam previstas, como encontros com
empresários e produtores rurais.

DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO DE JANEIRO

Grampos telefônicos foram decisivos para levar o
ex-governador do Paraná e
candidato ao Senado Beto
Richa (PSDB) para a cadeia
ontem. Richa e aliados são
alvos de duas operações:
uma do Ministério Público
do Paraná, e outra da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal.
Beto Richa e o assessor
Deonilson Roldo, mais 13
pessoas, foram presos pelo
Gaeco por irregularidades
no programa Patrulha do
Campo, de manutenção
em estradas rurais. Já a
Lava Jato mira em crimes
de corrupção, lavagem de
dinheiro e fraude à licitação referentes à duplicação
da PR-323, favorecendo a
empresa Odebrecht.
Segundo a Lava Jato, a
Odebrecht, em 2014, fez
um acerto de subornos
com Roldo, para que ele
limitasse a concorrência
da licitação para duplicação de um trecho da PR323. Em contrapartida, a
Odebrecht pagaria até R$
4 milhões a Roldo e seu
grupo. chefiado por Richa.
Joel Malucelli, empresário
e suplente do senador e
candidato a presidente Alvaro Dias (Podemos) teve
ordem de prisão, mas está
no exterior. As prisões são
pelo prazo de cinco dias.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 14/2018
Processo nº 08455.032951/2017-68 O objeto da presente licitação é a
aquisição de ferramentas para uso na na implantação e manutenção dos
sistemas de rádio da Superintendência Regional do Departamento de
Polícia Federal no Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DATA DA ABERTURA: 25 DE SETEMBRO DE 2018, às 10:00hs.
EDITAL: Site: comprasgovernamentais.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV torna
público que fará realizar na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, sala 1101,
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, a seguinte licitação:

MINISTÉRIO DAS
CIDADES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 596/2018
OBJETO: Contratação de Subscrição JBOSS Enterprise Application
Platform (EAP) incluindo atualização de versões e suporte técnico, por um
período de 36 (trinta e seis) meses para instalação nos Data Centers do Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília, conforme condições constantes do edital
e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: 25/09/2018 às 10:00 horas.
O Edital encontra-se disponível no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2018
Antonio Dominguez Martinez
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV torna
público que fará realizar na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, sala 1101,
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2018
OBJETO: Contratação de subscrição SUSE ENTERPRISE LINUX E SUSE
MANAGER com suporte técnico por um período de 36 (trinta e seis) meses e
42 (quarenta e dois) meses de vigência contratual, para instalação nos Data
Centers do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, incluindo a capacitação
técnica e orientação técnica a serem utilizadas sob demanda, conforme
condições constantes do edital e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: 25/09/2018 às 10:00 horas.
O Edital encontra-se disponível no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2018
Antonio Dominguez Martinez
Pregoeiro
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COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC na Forma Eletrônica nº 003/2018-GALIC-AC/CBTU
OBJETO: contratação das obras civis e serviços de reconstrução da estação
Maceió, no Sistema de Trens Urbanos de Maceió. PARTICIPAÇÃO: Os licitantes
deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, através do portal
www.comprasgovernamentais.gov.br. Cada LICITANTE credenciado deverá
enviar, exclusivamente por meio eletrônico, sua proposta com a descrição
do objeto ofertado e o desconto percentual. DATA: As propostas deverão ser
acolhidas até às 10:00h do dia 30 de outubro de 2018, mesmo horário da abertura
da sala de disputa (horário de Brasília). Esta licitação tem com fundamento
legal no inciso IV, do art. 1º (PAC), da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011,
regulamentada pelo Decreto nº 7.581, de 11/10/2011, que versa sobre o Regime
Diferenciado de Contratação – RDC, e ainda com base no Decreto nº 7.888 de
15/01/2013 que estabelece a exigência de aquisições serviços nacionais nas
ações de mobilidade urbana do PAC, bem como a Lei Complementar nº 123 de
2006, o Decreto nº 8.538/ 2015, a Instrução Normativa nº 02/2010/SLTI/MPOG,
com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993, nos casos expressamente
previstos na Lei nº 12.462/2011. O modo de disputa é o combinado fechado/
aberto e critério de julgamento é o de maior desconto. O Edital estará à
disposição dos interessados no endereço eletrônico acima citado, no site
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/licitacoes/download-de-edital, e ainda na
Praça Procópio Ferreira nº 86, sala 408, nos horários de 9h às 11:30h e 14h às
17h. Informações pelo telefone (21) 3733-3186 ou e-mail robertoc@cbtu.gov.br.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018
ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

