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AVISOS, ATAS
E EDITAIS

Após férias coletivas,
trabalhadores da Volks
retornam ao trabalho
Trabalhadores da unidade em São Bernardo
do Campo retornam ao trabalho nesta semana

INDÚSTRIA

AGÊNCIA BRASIL

A maior fábrica da
montadora de
automóveis no
país é responsá-

vel pela produção dos mo-
delos Gol, Saveiro e Savei-
ro Cross. As atividades ha-
viam sido suspensas devi-
do a problemas com os for-
necedores de peças. Tam-
bém estão voltando gradu-
almente às suas funções os
empregados das unidades
localizadasno interiorpau-
lista: Taubaté, São José dos
Pinhais eSãoCarlos.
Os problemas na entre-

ga das encomendas leva-
ram a Volkswagen a rom-
per o contrato as empresa
do Grupo Prevent. Segun-
do a montadora, o desa-
bastecimento de peças fez
com que 100 mil veículos
deixassem de ser produzi-
dos.Aempresanãocomen-
tou, no entanto, a adesão
ao programa de demissão
voluntária (PDV) aberto na
unidade de Sã Bernardo do
Campoemagosto.
Na Mercedes, que tam-

bém opera em São Bernar-
do, 1.047 funcionários ade-
riram ao PDV aberto pela
montadora no fim do mês
passado. Porém, o resulta-
do não foi suficiente para
atender a meta da empresa
de reduzir o quadro em 1,4
mil empregados. Com isso,
a fábrica dispensou mais
370 funcionários que esta-
vam em licença remunera-
da desde fevereiro, como

Fábrica da Volks de São Barnardo receberá operários de volta
DIVULGAÇÃO

forma de chegar ao nú-
mero estipulado. Nas pró-
ximas semanas, a empre-
sa deve anunciar um pro-
grama de lay-off, sistema
emque os contratos de tra-
balho são suspensos, mas
o trabalhadores continuam
recebendo remuneração. A
Mercedes não quis, entre-
tanto, adiantar quando e
qual será a extensão do
programa.

SETOR EM CRISE
Neste ano, o setor auto-

mobilístico acumula fortes
perdas. Segundo a Associa-
ção Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automoto-
res (Anfavea), os 183,9 mil
veículos vendidos em agos-
to representam queda de
23,1% em relação aomesmo
mês de 2015.No acumulado
de janeiro a agosto, a retra-
ção nas vendas é de 11,3%.
A Anfavea estima que que-
da 19% na comercialização
deveículosnesteano.

No entanto, ao anunciar
os dados, no início do mês,
o presidente Anfavea, An-
tonio Megale, mostrou-se
confiante na melhora da si-
tuação em 2017. “Acredita-
mos que o fator principal
era a definição política e,
agora, isso abre espaço para
virar a página.. Precisamos
avançar nas reformas pre-
videnciária e da legislação
trabalhista para o país vol-
tar a gerar empregos e ter
crescimento do PIB [Pro-
duto Interno Bruto, soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país]”, disse
Megale, naocasião.
Apesar da queda quando

se comparam os números do
ano passado e deste, os re-
sultados dos últimos meses
apontamparauma ligeira re-
cuperação. No mês passado,
as vendas no mercado inter-
no tiveram alta de 1,4% so-
bre as de julho, quandohavia
sido registrado crescimento
de5,6%emrelaçãoa junho.

...caracteriza
situação de
emergência, para
efeito de aquisição
de papel moeda e
de moeda metálica
de fabricantes
estrangeiros”.
Diário Oficial da União
trecho da Medida Provisória

MP autoriza
BC a comprar
papel moeda
no exterior

Edifício do Banco Central
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O Diário Oficial da
União traz hoje (16) me-
dida provisória que auto-
riza o Banco Central (BC)
a comprar papel moeda
e moeda metálica fabrica-
dos no exterior.
Para justificar a medida,

o governo diz que a Casa
da Moeda pode não con-
seguir atender à deman-
da de produção de dinhei-
ro, o que caracteriza situ-
ação de emergência. “A in-
viabilidade ou fundada in-
certeza quanto ao atendi-
mento, pela Casa da Moe-
da do Brasil, da demanda
por meio circulante ou do
cronograma para seu abas-
tecimento, em cada exer-
cício financeiro, caracteri-
za situação de emergência,
para efeito de aquisição de
papel moeda e de moeda
metálica de fabricantes es-
trangeiros”.

CRONOGRAMA
De acordo com a me-

dida provisória, as aquisi-
ções deverão obedecer a
cronograma fixadopeloBC
para cada exercício finan-
ceiro, observadas as di-
retrizes estabelecidas pelo
Conselho Monetário Naci-
onal (CMN).

Objeto: Eventual aquisição demateriais de expediente, limpeza e higiene
Abertura: 29/09/16 às 08h00 (Horário de Brasília-DF)
Edital:Apartir de 16/09/2016 http://www.comprasgovernamentais.gov.br
ou Av dos Amazonidas, s/nº, Vila Permanente, Tucuruí – PA, CEP
68455-664. Das 8:00h às 17:00h. Fone (94) 3778-1796.

Tucuruí-PA, 16 de setembro de 2016
MARCELO DIAS MONTEIRO - Maj

Ordenador de Despesas

PREGÃOELETRÔNICOSRP3/2016 – 23° ESQDCSL

23° ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA

Pregão Eletrônico nº. 20/2016
OBJETO: “Contratação de empresa especializada em fornecimento

dos campi do interior

ABERTURA:03/10/2016às14h30min(horáriodeBrasília),noendereço:
O Edital encontra-se à disposição

dos interessados no sítio

Leonardo Vitor Chaves Andrade
Pregoeiro/UFRA

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DAAMAZÔNIA
COMISSÃO
PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 21/2016
OBJETO: “Contratação futura no fornecimento parcelado de
projetores multimídia interativos em atendimento as demandas do
campus sede e campi do interior do estado do Pará pertencentes
à Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA, conforme

ABERTURA:28/09/2016às10h00min (horáriodeBrasília), noendereço:
O Edital encontra-se à disposição

dos interessados no sítio

Leonardo Vitor Chaves Andrade
Pregoeiro/UFRA

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DAAMAZÔNIA
COMISSÃO
PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

A Vale S.A., CNPJ: 33.592.510/0426-63, torna público que recebeu em
14/09/2016 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA a Licença de Operação n° 1351/2016,
com validade de 10 anos, relativa ao transporte ferroviário de carga no
Ramal Ferroviário Sudeste do Pará, nos municípios de Parauapebas
e Canaã dos Carajás, no estado do Pará, contemplando a via férrea
principal, os pátios e unidades de apoio, os pontos de carregamento e o
transporte de cargas associado (Processo nº 02001.006877/2004-61).

A Vale S.A. torna público que recebeu, em 02/09/2016, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA de Canaã dos
Carajás, a Licença de Operação Nº 022/2016 - Armazenamento
de Materiais de Construção, referente ao Processo nº 146/2016,
validade até 02/09/2017, no município de Canaã dos Carajás.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96, faz saber, através do
presente Edital, que devidamente autorizado pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., inscrito no CNPJ sob
nº 52.568.821/0001-22 promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado
na BR 135, KM-7, N 5- D. Industrial, Maracanã, São Luís - MA; Localização do imóvel: Santana do Araguaia–PA. Bairro
Rodoviária. Rua Elias Zagury (lt. 26-A da qd. 154). Casa. Áreas totais: terr. 204m² e constr. 86,08m². Matr. 4.070 do RI
local. Obs.: Ocupada. (AF) - 1º Leilão: 05/10/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 41.812,70 - 2º Leilão: 19/10/2016, às 14h.
Lance mínimo: R$ 29.852,79 (caso não seja arrematado no 1º leilão) - Condição de pagamento: à vista, mais comissão
de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos
imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717
8888 - Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCEMA nº 12/96

DATA 1º LEILÃO 05/10/16 ÀS 14H - DATA 2º LEILÃO 19/10/16 ÀS 14H

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

##PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTARÉM
##NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS

ESPECIAIS
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO

##TOMADA DE PREÇOS N° 003/2016-NGO

##Objeto: Obras remanescentes da Construção
da segunda etapa da Praça de Eventos. Data da
abertura: 28 de setembro de 2016. Horário: 10: h.
Local: Sala do NLCC/ NGO, situada na Av. Cuiabá,
661, Bairro da Liberdade. O edital e informações
poderão ser obtidos no NGO, no horário de 9:00 h às
12:00h ou no site da PMS – www.santarem.pa.gov.br
ou pelo telefone (093)3523-2883

##Santarém (PA), 26 de agosto de 2016.

##Carlos Ricardo Melo Dezincourt
##Presidente da Comissão de Licitação


