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1º DE MAIO Por causa da luta contra a reforma trabalhista, as manifestações assumiram um peso maior na França

Trabalhadoresprotestamnomundo inteiro
NIVIANE MAGALHÃES
Conteúdo Estadão

Manifestantes ao redor do
mundo realizaram ontem
os tradicionais comícios de
1º de maio – Dia Internacio-
nal do Trabalho – pedindo
por melhores condições de
emprego e salários.

NaFrança,osprotestosas-
sumem maior peso neste
ano em meio a uma luta da
população contra uma re-
forma trabalhista conside-
rada como muito favorável
para as empresas, a poucos
dias de um debate sobre o
tema no Parlamento.

Temendo taismudanças–
que incluem aumento das
horastrabalhadasemaisfle-
xibilidade às empresas para
contratar e demitir os tra-
balhadores, em uma tenta-
tiva de superar o desempre-
go que beira os 10% – sin-
dicatos, estudantes e traba-
lhadores marcharam pelas
ruas de Paris e outras cida-
des francesas ontem.

O projeto de lei já provo-

couosprotestostrabalhistas
mais violentos em uma dé-
cada, com pequenos grupo
de jovens quebrando vitri-
nes, o que levou a polícia a
usar gás lacrimogêneo.

Na Rússia, milhares de
pessoas marcharam pela
Praça Vermelha de Moscou
em um comício pró-Krem-
lin. Como é típico nos co-
mícios organizados pelo
partido governista Rússia
Unida, a reunião dodia 1º de
Maio evitou criticar o pre-
sidente Vladimir Putin ou
seu governo pela queda nos
padrões de vida. Os slogans
foram focados em salários e

empregos para jovens.
Na Turquia, a polícia usou

gás lacrimogêneo e canhões
de água para dispersar de-
zenas que protestavam em
Istambul. Cerca de 2milma-
nifestantes de esquerda em
Manila, nas Filipinas, entra-
ram em confronto com po-
liciais da tropa de choque e
20 ficaram feridos. As ma-
nifestações foram realiza-
dasemtodoopaísnoúltimo
final de semana antes da
eleiçãopresidencialnodia9
de maio.

Já em Taipei, capital de
Taiwan, trabalhadores fo-
ram às ruas para pedir ao
governoque reduzaashoras
de trabalhoeaumenteos sa-
lários. Trabalhadores de
Taiwan têm se preocupado
queo impulsodopresidente
Ma Ying-jeou para um es-
treitamento dos laços eco-
nômicos com a China bene-
ficiou apenas alguns.

Os protestos aconteceram
ainda em outros países, co-
mo Espanha, Correia do Sul,
Aústria, Alemanha e Suíça.

Charles Platiau / Reuters

Manifestantes enfrentaram ontem a polícia francesa nas ruas de Paris

APELO DO PAPA

O papa Francisco apelou
ontem, Dia do Trabalho,
a um “modelo de
desenvolvimento que
tenha em conta a
dignidade humana” e
que respeite as normas
trabalhistas

CURTAS

Ataque na Turquia mata 2 policiais

Dois policiais foram mor-
tos e 22 pessoas ficaram fe-
ridas em um ataque com
carro-bomba na cidade de
Gaziantep, sudeste da Tur-
quia, em um dos dois ata-
ques contra forças de segu-
rança, informaram o go-
vernador e fontes policiais
ontem. Nenhum grupo rei-
vindicou imediatamente a
responsabilidade, mas for-
ças de segurança disseram
que a polícia fez buscas nas
casas de um suspeito mi-
litantedoEstado Islâmicoo
qual,acredita-se, tenharea-
lizado o ataque. A Turquia

sofreu ataques recente-
mente tanto de militantes
curdosquantodemembros
doEstadoIslâmico,aumen-
tando preocupações.

Princesa Charlotte faz 1 ano
A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e do
príncipe William, divulgaram ontem fotos da
princesa Charlotte. Ela comemora um ano hoje.

Kensington Palace via AP

Obama critica
Donald Trump

Com a aproximação da úl-
tima etapa das primárias
paraaescolhadocandidato
que vai representar os par-
tidos Democrata e Republi-
cano, nas eleições presi-
denciais de novembro des-
te ano, o presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Oba-
ma, fez um discurso
bem-humorado para criti-
caroprincipalcandidatoda
oposição Donald Trump.
“Nemmesmoos republica-
nos acreditam que ele é o
mais provável candidato",
disse Obama.

Venezuela adianta
relógio meia hora

A Venezuela adiantou o re-
lógio em meia hora desde
as2h30deontem.Amedida
tem o objetivo de aprovei-
tar ao máximo a luz do sol
e, assim, contribuir para a
redução do consumo de
energiaelétrica, afetadose-
veramentepela securapro-
vocada pelo fenômeno cli-
mático El Niño. O El Niño,
que temafetado aVenezue-
la desde dezembro do ano
passado, reduziu o volume
de chuvas e fez com que as
reservas hidrelétricas fos-
sem prejudicadas.

A polícia fez
buscas nas
casas de um
suspeito
militante do
Estado Islâmico

PREFEITURAMUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO
CNPJ N: 13.670.203/0001-37

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 009/2016, Tipo Menor Preço Global.

Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, nº 66, Centro, nesta cidade, em 13/05/2016 às 09:30h.

Objeto: Aquisição de reprodução demateriais gráficos e impressos destinados às Secretarias deste

município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra ou em http://www.doem.org.br.

Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h.

Pregão Presencial nº 010/2016, Tipo Menor Preço Global.

Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, nº 66, Centro, nesta cidade, em 13/05/2016 às 11:30h.

Objeto: Contratar pessoa física ou jurídica especializada em fornecimento de alimentação a

pacientes internados (adultos e infantis) e acompanhantes, a servidores lotados na UBS de Saúde

deste município, e nos PSF"s e Posto de Saúde na Sede e Povoados de Rio da Caixa, Barra, Abadia,

Vereda, Baraúna e Paramirim das Crioulas, hospedagem/alimentação de pessoas carentes em

tratamento de saúde e seu acompanhante nos municípios de Salvador e Vitória da Conquista, e de

servidores nos Povoados de Rio da Caixa, Vereda, Baraúna e Paramirim das Crioulas, neste

município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra ou em http://www.doem.org.br.

Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h.

Pregão Presencial nº 011/2016, Tipo Menor Preço Global.

Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, nº 66, Centro, nesta cidade, em 13/05/2016 às 14:00h.

Objeto: Contratar pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação de software

com a implantação, atualização, customização e suporte do sistema, hospedagem de site e

serviços avulsos de treinamento e apoio técnico tutorial, para manutenção das Secretarias deste

município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra ou em http://www.doem.org.br.

Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h.

Pregão Presencial nº 012/2016, Tipo Menor Preço por Lote.

Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, nº 66, Centro, nesta cidade, em 13/05/2016 às 16:00h.

Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para manutenção das Secretarias deste

município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra ou em http://www.doem.org.br.

Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h.

Pregão Presencial nº 013/2016, Tipo Menor Preço por Lote.

Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, nº 66, Centro, nesta cidade, em 13/05/2016 às 08:00h.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, limpeza, higiene e didáticos para manutenção das

Secretarias deste município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra ou em http://www.do-

em.org.br. Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h. Érico Cardoso - BA,

27/04/2016 - Ronaldo Alves Lopes - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2016

OBJETO DA LICITAÇÃO: SELEÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECI-
MENTO DE RIBBONS ZEBRA PARA AS IMPRESSORAS ZEBRA P33OI E ZXP SÉRIE 3,

UTILIZADAS NAS CENTRAIS DE MATRÍCULA DO SESC BAHIA.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de Maio de 2016, às 10h00.

CONCORRÊNCIA N.º 10/2016

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE

MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DO PARQUE GRÁFICO, PARA UNIDADES DO SESC/BA
EM SALVADOR, ITAPARICA E INTERIOR DO ESTADO.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de Maio de 2016, às 14h00.

FORNECIMENTO DOS EDITAIS: Os Instrumentos Convocatórios referentes ao
Pregão Eletrônico e à Concorrência acima referenciados, encontram-se disponí-

veis aos interessados através dos seguintes meios: no caso do Pregão Eletrônico,
no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br, sob o nome ADMINISTRA-
ÇÃO REGIONAL (SEDE), Licitação nº 627617 e no Site: www.sescbahia.com.br,
Link “Licitações”, Protocolo nº 16/01.00008–PG, sob o Título: “FORNECIMENTO
DE RIBBONS ZEBRA PARA AS IMPRESSORAS ZEBRA P33OI E ZXP SÉRIE 3,
UTILIZADAS NAS CENTRAIS DEMATRÍCULADO SESC BAHIA”. Já o da Concorrên-
cia, somente, no site: www.sescbahia.com.br, Link: “Licitações”, Protocolo nº
16/01.00010–CC, sob o Título: “FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE
E DO PARQUE GRÁFICO” ou ambos pelo e-mail: licitacao@sescbahia.com.br.

Salvador, 02 Maio de 2016

Comissões de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 11/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO CONTRO-

LE DA POTABILIDADE DE ÁGUA PARA UNIDADES DO SESC/BA EM SALVA-

DOR, ITAPARICA E INTERIOR DO ESTADO.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de Maio de 2016, às 14h00.

CONCORRÊNCIA N.° 09/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNE-

CIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UNIDADES DO SESC BAHIA

EM SALVADOR E ITAPARICA.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de Maio de 2016, às 09h00.

FORNECIMENTO DOS EDITAIS: Os Instrumentos Convocatórios

referentes às Concorrências acima referenciadas, encontram-se

disponíveis aos interessados através do site: www.sescbahia.com.br,

Link: “Licitações”, Protocolo nº 16/01.00011–CC, sob o Título: Contro-

le da Potabilidade de Água e Protocolo nº 16/01.00009–CC, sob o

Título: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros, ou pelo e-mail:

licitacao@sescbahia.com.br.

Salvador, 02 de Maio de 2016.

Comissões de Licitação

PREFEITURAMUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

TOMADADE PREÇOS 002/2016
A CPL realizará licitação em 18/05/2016 ás 09H00MIN, em sua sede para a contratação de empresa
especializada para execução das obras e serviços de implantação de pavimentação em paralelepí-
pedo com drenagem de águas pluviais em ruas de Amargosa, com vistas ao atendimento do
Contrato de Repasse nº 01025636-44. Informações e Cópia do Edital e-mail: licitacaoamargo-
sa@hotmail.com,www.amargosa.ba.gov.br, tel (75) 3634-3977. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Presidente da CPL.

TOMADADE PREÇOS 003/2016
ACPL realizará licitação em19/05/2016 ás 09H00MIN, em sua sede para a execução de remanescen-
te de obra de construção de um Pólo do Programa Academia da Saúde no Município de Amargosa.
Informações e Cópia do Edital e-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com, www.amargosa.ba.gov.br,
tel (75) 3634-3977. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br.
Carla Souza Oliveira - Presidente da CPL.


