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JACARTA Inundações deixam
23 mortos na Indonésia
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LÍBIA

Parlamento turco aprova moção
que autoriza envio de tropas
FRANCE PRESSE
Ancara, Turquia

Os deputados turcos apro-
varamontem,por325afavor
e 184 contra, uma moção que
permiteaopresidenteRecep
Tayyip Erdogan enviar mi-
litares à Líbia para dar apoio
ao governo de União Nacio-
nal (GNA), reconhecido pela
ONU e aliado da Turquia.

A decisão autoriza o exér-
cito turco a intervir na Líbia
por um ano. O texto foi apre-
sentado por Erdogan que,
junto com e o chefe do GNA,

FayezAlSarraj,assinouacor-
do de cooperação militar e
de segurança no final de no-
vembro.

O chefe de Estado turco
afirmou repetidamente que
seu país estava determinado
a ajudar militarmente Sar-
naj, reconhecido pelas Na-
ções Unidas e confrontado
porumpoderosorival,oma-
rechal Khalifa Haftar.

Conflitos
Dividida por conflitos inter-
nos desde a queda do regime
de Muammar Khadafi, em

2011, a Líbia é palco de uma
luta de influências entre a
Turquia, a Arábia Saudita, os
Emirados Árabes Unidos e o
Egito, três rivais regionais de
Ancara que apoiam o ma-
rechal Haftar. Pouco depois
da votação, Erdogan tinha
conversou por telefone com
seu colega Donald Trump,
para tratar da Líbia,e este o
advertiu contra interven-
ções militares no país.

A aprovação do Parlamen-
to "é uma etapa importante
para garantir a paz e a es-
tabilidade na Líbia e para de-

fender nossos interesses no
norte da África e no Medi-
terrâneo", declarou o por-
ta-voz Ibrahim Kalin.

Os observadores se per-
guntam se a Turquia planeja
enviar forças de combate ou
se vai se limitar a fornecer
"conselheiros militares". Na
quarta-feira, o vice-presi-
dente turco Fuat Oktay disse
que o exército estava pronto
para agir, mas enfatizou que
a natureza e a extensão do
envio serão decididas de
acordo com "os eventos no
terreno".

O presidente
da Turquia,
Recep Tayyip
Erdogan

JAPÃO Grupos como a Anistia Internacional denunciam o país por desrespeitar direitos humanos

Após fuga de Carlos Ghosn, sistema
judiciário deve ser endurecido
RICHARD CARTER E KARYN
NISHIMURA
France Presse, Tóquio, Japão

A fuga de Carlos Ghosn, acu-
sado no Japão, onde tinha
sido solto sob fiança, resul-
tou em apelos para endu-
recer o sistema judiciário ja-
ponês, embora, no exterior,
se considere que ele já viola
os direitos humanos dos
acusados. "Eu não imagina-
va!", afirmou um funcioná-
rio da Nissan, ao saber da
fuga de seu ex-CEO para o
Líbano, acusado de crimes
financeiros. "É assim que vo-
cê quer provar sua inocên-
cia, fugindo para o exte-
rior?", questiona o mesmo
executivo, citado pelo jornal
japonês "Asahi Shimbun".

Essa opinião firme reflete
a opinião de muitos japo-
neses para quem, ao sair, o
ex-presidente executivo da
Renault e Nissan quase pro-
va sua culpa. "Foi o que pre-
vimos", lembrou um pro-
motor sob anonimato em
declaração ao jornal "Mai-
nichi Shimbun".

De fato, a Promotoria não
parou de argumentar pe-
rante o juiz que "o suspeito
Ghosn" não deveria deixar
sua prisão em Tóquio, ale-
gando que havia "um risco
de destruição de provas e de
fuga". O tribunal considerou
que essa probabilidade era
baixa e encerrou sua deten-

ção preventiva, mas sob con-
dições rigorosas, incluindo
não ver ou entrar em con-
tato com a esposa Carole. Se-
gundo a imprensa interna-
cional, ela teria sido a men-
tora da operação de fuga.

Ricos
Oficialmente, o governo ja-
ponês não se manifestou.
No entanto, além dos votos
dos eleitos do partido no po-
der, a imprensa pediu um
endurecimento dos proce-
dimentos de fiança. O caso
Ghosn "demonstra que os ri-
cos que têm apoio conse-
guem fugir para o exterior,
independentemente do ri-
gor com que os tribunais im-
ponham condições de fian-
ça", resume o ex-promotor
Tsunehiko Maeda.

Ele alerta que "é esperado
que os promotores se opo-
nham muito mais firme-
mente a pedidos futuros de
fiança".

A fuga do ex-magnata é
considerada um ato de co-
vardia e um obstáculo para
osistemajudiciáriojaponês.
"Para evitar que esse tipo de
caso se repita, precisamos
discutir como preencher as
lacunas do sistema, elevan-
do o valor da fiança ao valor
de todos os ativos do acu-
sado e adotando um método
de vigilância eletrônica com
rastreamento por GPS", que
atualmente não existe no Ja-

pão, sugeriu o jornal con-
servador "Yomiuri Shim-
bun", o mais lido no país.

A prisão de Ghosn, lançou
luz sobre o sistema judiciá-
rio japonês, muito diferente
dos ocidentais e considera-
do extremamente duro. Os
suspeitos detidos pelos pro-
motores podem ser interro-
gados inicialmente por 48

horas, seguidos por dois pe-
ríodos de dez dias por uma
decisão do juiz.

Sob o princípio de "um cri-
me, uma prisão", o suspeito
pode ser detido várias vezes
consecutivas, prolongando
sua prisão e se sobrepondo à
detenção preventiva, ativa-
da quase automaticamente
no caso de acusação.

SISTEMA PERMITE
VÁRIAS DETENÇÕES

Carlos Ghosn passou 130
dias atrás das grades
entre novembro de 2018 e
abril de 2019, com quatro
acusações, e foi proibido
de falar ou ter contato
com a mulher dele

Eric Piermont / AFP

Ghosn teria usado dois aviões particulares para fugir do Japão para o Líbano

ABSTENÇÃO

Separatistas
catalães abrem
via para premiê
espanhol

FRANCE PRESSE
Barcelona, Espanha

O partido separatista cata-
lão ERC abriu ontem, a via
para a recondução ao poder
na semana que vem do pri-
meiro-ministro socialista
Pedro Sánchez, o que per-
mitirá deixar para trás um
longo período de paralisia
política na Espanha.

Reunido em Barcelona, o
Conselho Nacional de Es-
querda Republicana da Ca-
talunha (ERC) decidiu que os
13 deputados do partido se
absterão "na investidura do
candidato Pedro Sánchez
nos próximos dias", decla-
rou Pere Aragonès, vice-pre-
sidente catalão e dirigente
do ERC.

Confiança
Esta abstenção permite na
prática ao líder socialista ob-
ter a confiança da Câmara
baixa em uma segunda vo-
tação que acontecerá na pró-
xima terça-feira. Quarenta e
oitohorasantes,Sánchezde-
veperderaprimeiravotação
por carecer da maioria.

Em troca, o ERC conseguiu
dos socialistas a instalação
de"umamesadenegociação
entre governos (o central e o
regional catalão) e uma fu-
tura consulta na Catalunha
sobre os acordos que forem
alcançados", destacou o par-
tido separatista em um co-
municado.
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CLUBE BAHIANO DE TÊNIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Bahiano de Tênis, na forma do seu estatuto, convoca os Srs.
Conselheiros a reunirem-se em Reunião Extraordinária, no dia 08 de janeiro de 2020, uma quarta-feira, as 19:00hs
com a primeira convocação, com o mínimo de 15 membros e ás 19:30 hs, em segunda e última convocação, com o
numero nunca inferior a 12 membros, para comparecerem à sede do Clube, na Rua Oito de Dezembro, nº 525, Graça,
nesta capital, a fim de deliberar sobre:
1- Aprovação para Adquirente de Unidade do Edf. Mansão Bahiano de Tênis promover o Distrato do contrato firmado
com o Clube a fim de adquirir outra unidade da Construtora, e esta assumir a unidade vendida pelo Clube, sem custos
para a instituição;
2- O que ocorrer.

Salvador, 02 de janeiro de 2020
João Gonçalves Franco Filho

Presidente do Conselho Deliberativo

SINDICATO DOS SERVIDORES DE CONSELHOS E ORDENS
AUTÁRQUICOS DAS PROFISSÕES LIBERAIS NO ESTADO DA BAHIA

O Sindicato dos Servidores de Conselhos e Ordens Autárquicos das profissões Liberais no Estado da Bahia
– SINSERCON/BA, com sede na Av. Paulo VI, 486, Edf. Empresarial Euler de Menezes, Sala 101-Pituba, nesta
cidade de Salvador - Bahia, através de sua Diretoria, convoca nos termos do artigo 15 do estatuto da entidade,
todos os Servidores de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional da Jurisdição, para Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2020 (sábado) às 09:00h. em primeira convocação
com 50% (cinquenta por cento) mais um dos sindicalizados e às 09h30min. em segunda convocação com
qualquer quórum, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- Campanha Salarial de 2020; 2- Autorização para a
Diretoria do SINSERCON-BA celebrar Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho 2020; 3- Autorização para a
Diretoria do SINSERCON-BA representar e substituir a categoria em Dissídio Coletivo de Trabalho em 2020.
Salvador-BA, 02 de janeiro de 2020. Diogo Silva de Oliveira – Presidente do SINSERCON-BA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLAIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA CAMPANHA SALARIAL - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Credenciamento Nº 001/2020, com o objetivo de
chamamento público para Credenciamento de serviços médicos, BEM como outros profissionais da área
da saúde. Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Wagner à par tir do dia
03/01/2020, das 08h00 às 12h00, ou pelo site: licitawagner01@gmail.com CPL, 02 de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020. Dia 14/01/2020 às 10h. Menor preço por lote. Objeto: perfuração de poços
artesianos. ///// PREGÃO PRESENCIAL 02/2020. Dia 14/01/20 às 13h. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de
fogos de artifício. ///// PREGÃO PRESENCIAL 03/2020. Dia 14/01/2020 às 15h. Menor preço por lote. Objeto: serviços
de consultoria e assessoria à SecretariaMunicipal de Assistência Social, na gestão da PolíticaMunicipal de Assistência
Social, SUAS, Cadastro Único/Bolsa Família. //////////////////////// CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020. Objeto: pessoa
jurídica interessada em atuar como patrocinadora durante à “FESTA DE JANEIRO DE 2020”, com suporte no “caput”
do art. 25 da Lei nº 8.666/1993. Inscrições: diariamente, de 02/01 à 20/01/2020, de 8 às 13h, na CPL. Edital: na
sede, Rua Doze de Março, 84, ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcrisopolis/home. Esclarecimentos:
tel. 7534432182. Crisópolis/Ba, 02/01/2020. Manoel M. Ferreira de Araujo. Presidente da CPL.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 799655

Objeto:Contratação de agência de viagem ou operadora de viagens e turismo para atender, sob demanda, o fornecimento
de passagens aéreas, rodoviárias (intermunicipais e interestaduais), pacote de viagens, hospedagens, transfer e traslados
e outros serviços correlatos, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, com disponibi-
lização de sistema de gestão online integrado às companhias aéreas e rede hoteleira para operar o referido objeto, visan-
do atender as necessidades do SEBRAE/BA, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.
Abertura: 16/01/2020 às 08h30min.
Retirada do Edital no site: http://www.scf2.sebrae.com.br/portalcf e http://www.licitacoes-e.com.br.
Maiores informações através do e-mail: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.

Salvador, 03 de janeiro de 2020.
Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, torna público para conhecimento dos
interessados, a realização da seguinte licitação: Pregão Eletrônico
nº 015/2020 – Processo nº 20.968/2019 – cujo objeto é: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das
Propostas a partir das 8h do dia 20/01/2020 até as 9h do dia 21/01/2020,
abertura das propostas às 9h e sessão de disputa dos preços às 10h. Atenção:
horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços
eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador 26 de dezembro de 2019. José Egídio de Santana –
Presidente/COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE RECURSO HIERÁRQUICO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS - Nº 015/2019.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o pedido de RECURSO HIERÁRQUICO
do PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para
Fornecimento de Alimentação Escolar, responsável pelo preparo em todas as fases, manuseio e distribuição,
em condições higiênico-sanitárias adequadas, mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e
demais insumos, supervisão e mão de obra para suprir a demanda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino
desta Prefeitura, Conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Requisitado Pela Secretaria
Municipal de Educação. Impetrado pela empresa: WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO - IPA - CONSULT.
EMPRESARIAL E TREINAMENTO Processo Administrativo - Nº 25.603/2019, o inteiro teor do mesmo encontra-
se à disposição dos interessados na Comissão de Licitação. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de
Freitas, 02 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ 13.882.949/0001-04

A CPL torna público que será realizada Tomada de Preço, do tipo “menor preço, empreitada por
preço unitário” subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 21/01/2020 TP 001/2020 às 09h00min
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de REFORMA DA PRAÇA
DA FONTE DA BICA, NO MUNICÍPIO DE ITAPARICA-BA, conforme quantidades e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Os Editais completos poderão ser obtidos www.
diariooficialba.com.br Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damásio, nº 66 - Centro, CEP: 44.460-
000. Informação licitaitaparica@gmail.com - Itaparica-Ba, 03/01/2020. Alex Souza dos Santos-
Presidente da Comissão de Licitação.

Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 324-2019 – CONCORRENCIA PUBLICA 066-2019.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação em
paralelepípedo em diversas ruas do bairro Tanquinho de Humildes, neste município. Tipo:
Menor preço. Data: 07/02/2020 às 08h30. Informações no Deptº. de Licitação e Contratos, Av.
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.:
75 3602 8345. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 30/12/2019.
Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA-BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jacobina-BA, 03 de janeiro de 2020

O SINDICATO TRAB. IND.EXT.OURO MET. P.FER.MET.BAS.PED. PREC.SEMI PREC.MAR.CAL.PED. MIN.N/MET.
DE JACOBINA E REGIAO, inscrito no CPNJ 13.230.966/0001-67, (SINDICATO DOS MINEIROS DE JACOBINA E
REGIÃO) no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em consonância com a legislação vigente, CONVOCA
os associados da entidade para ASEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTAUTÁRIA, que será
realizada dia 06 de janeiro de 2020, às 17:00h (terça-feira) na sede do Sindicato, Praça Aníbal Augusto Oliveira,
88, 1° Andar, Centro, Jacobina-Bahia, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos trabalhadores, caso não
haja quórum as 17:30 em segunda convocação com 1/3 (um terço) dos trabalhadores, caso não haja quórum
as 18:00h em terceira e última convocação, com os presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Apresentação do Novo estatuto da entidade.
2 – Aprovação ou não das mudanças estatutárias
3 – O que ocorrer.

Germinaldo da Silva Oliveira
Presidente


