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PARAGUAI Considerado como o “assalto do século” pelas autoridades paraguaias, incidente ocorreu em Ciudad del Este

Brasileiros roubam US$ 40 mi de transportadora
Gustavo Galeano /AFP Photo

AGÊNCIA FRANCE PRESSE

Cerca de cinquenta criminosos brasileiros e paraguaios
assaltaram na madrugada de
ontem, com fuzis e explosivos, uma empresa transportadora de valores no Paraguai, e levaram aproximadamente40milhõesdedólares,
depois de deixar um agente
morto e muitos feridos.
O incidente, considerado
“o assalto do século” pelas
autoridades
paraguaias,
ocorreu na transportadora
de valores Prosegur de Ciudad del Este, a 350 km de
Assunção, na tríplice fronteira com Brasil e Argentina.
No início da noite de ontem, três assaltantes morreram após troca de tiros com
agentes das polícias Federal
(PF) e Rodoviária Federal
(PRF). Segundo a PRF, três
veículos usados pela quadrilha foram localizados. Ainda
não há informações sobre a
recuperação de valores.
Os criminosos começaram
o assalto logo depois da
meia-noite e realizaram, durante duas horas, ações de distração. Vários veículos foram
incendiados para bloquear os
acessos à polícia e facilitar a
fuga. Eles abandonaram cinco
carrosaofugir.Umacaminhonete com três civis a bordo foi
atingida por vários tiros em
meioaosataques.Tambémforam registrados ataques simultâneos contra a sede da
Chefia de Polícia e do Governo
de Ciudad del Este, admitiram
porta-vozes oficiais.

Local ficou
totalmente
destruído por
balas e explosões

Caos e terror na cidade

Os relatórios
policiais
identificaram
membros do
PCC entre os
integrantes do
grupo criminoso

Umagentedestinadoauma
força de elite da polícia morreu no ataque. Os relatórios
policiais identificaram membrosdoPCC(PrimeiroComando da Capital), que opera a
partir de São Paulo, entre os
integrantes do grupo criminoso. O ataque com explosivos demoliu virtualmente o
edifício da companhia de segurança e nas ruas adjacentes
eram observadas cápsulas de

projéteis de armas pesadas,
além de restos de caminhões
e de automóveis queimados,
de acordo com cenas transmitidas pela televisão.

Cofre cheio

A procuradora Duarte afirmou à imprensa que o cofre
da Prosegur “estava cheio” no
momento em que foi saqueado completamente pelo grupo de criminosos. A polícia

estimou que o cofre tem capacidade para guardar 40 milhões de dólares, mas as autoridades indicaram que levarão dois dias para estabelecer o montante exato.
Entre os veículos abandonados pelos criminosos foram identificadas três caminhonetes blindadas, uma delas com uma metralhadora
pesada antiaérea instalada
em sua carroceria.

FRANÇA

O resultado do 1º turno das
eleições na França, que teve a
vitória de Emmanuel Macron
e Marine Le Pen, pode ser visto
como uma demonstração de
insatisfação da população
francesa com a política atual
do país. O atual presidente do
país, François Hollande, não
teve força política para disputar a reeleição e o candidato
que ele apoiou terminou a vo-

tação em 5º lugar. E pela primeira vez no pós-guerra, o 2º
turno não terá candidato socialista,semprepresençamarcante, e nem conservador.
Para Cristina Pecequilo,
professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o
resultado das eleições pode
ser visto como um alerta aos
grupos mais tradicionais do
país. “Demonstra insatisfação
com a classe política em geral,
especialmente com o governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 021/2017. PA Nº 0933/17. torna público às 09hs do dia 11/05/17, objeto
é a Contratação através do Sistema de Registro de Preços, de empresa para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender as atividades desenvolvidas pelos diversos programas sociais assistidos pela
Secretária Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação
e Desenvolvimento Social - SADS, tipo menor preço por item. Edital no e-mail pmsb.copel2@gmail.com ou pelo
site www.senhordobonfim.ba.gov.br, através do link Portal da Transparência. Tel: (74) – 3541-8394.Senhor do
Bonfim , em 24/04/2017. Valmir A. da Silva – Pregoeiro.

Hollande. É uma chacoalhada
para os grupos tradicionais,
sendo pior para os socialistas,
que representam força muito
significativa no país”.
Os candidatos que passaram para o 2º turno fizeram
campanhas com discursos diferentes.Macronsemostroua
favor da globalização e integração com a União Europeia,
além do recebimento de um
número determinado de refugiados políticos. Já Marine
Le Pen fez uma campanha na-

cionalista,apoiandoasaídada
França do bloco europeu e o
fechamentodasfronteiraspara refugiados.
ParaArnaldoFranciscoCardoso, professor de relações internacionais do Mackenzie,
“há uma insatisfação na população francesa e os candidatos que, de algum modo, se
expressaram de forma diferente com o eleitorado recebeu votos desses insatisfeitos.
A principal expressão disso é
Macron, que mesmo já tendo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017

AVISO DE GREVE

COMUNICADO DE GREVE

CNPJ N: 16.448.870/0001-68

A CPL torna público aos interessados que estará recebendo, no dia 10/05/2017 às 09:30 horas, as propostas
referentes ao Pregão Presencial nº 014/2017. Menor Preço por Lote. Objeto: “Serviço de Confecção de Material
Gráfico”. Edital no Setor de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Telefone: (74) 3529-1024 / Ramal
205. E-mail: licitacao_pma@hotmail.com. Andorinha-Ba, 25/04/2017. Lucimar Batista de Andrade-Pregoeiro.

A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ESTADOS DA
BAHIA E SERGIPE, por seu Presidente, avisa aos bancos, aos usuários de seus serviços e à
população em geral, que os empregados pertencentes a estas empresas na base territorial desta
Federação, realizaram Assembleia Geral Extraordinária nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2017
onde deliberaram participar da greve geral no dia 28 de abril contra as reformas trabalhista e da
Previdência do Governo Temer.
Salvador – BA, 25 de abril de 2017
Emanoel Souza de Jesus
Presidente

1ª pesquisa dá
vitória a Macron
sido ministro do atual governo Hollande, é novo na política e se apresenta assim”.
Emmanuel Macron é o político mais jovem a ir para o
segundo turno das eleições
francesas e irá enfrentar uma
adversária que é mais conhecida na política do país, tanto
porjáterdisputadoaseleições
presidenciais de 2012, ficando
em 3º lugar, quanto por ser
filha de Jean-Marie Le Pen, antigo líder da extrema-direita
do país e um dos fundadores
dopartidoFrenteNacional,do
qual foi expulso em 2015.

EmmanuelMacrondevederrotar Marine Le Pen no 2º
turno das eleições, indica
pesquisa do instituto Ipsos
divulgada ontem, um dia
após o 1º turno. No levantamento, Macron aparece
com 62% das intenções de
voto, enquanto Le Pen tem
38%. Ainda de acordo com o
instituto, 32% dos franceses
devem se abster da votação.
A pesquisa ouviu 2.024 eleitores das 20h15 de domingo
(de Paris). A margem de erro
é de 2,7 pontos percentuais.

TP 03/17. Objeto: contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, de empresa para obra de
engenharia de reforma na Praça Plinio Dantas de Lima. Dia 10/05/17 às 10h. Edital na CPL, Pç Plinio D.
de Lima, 01, Centro, de 8 às 12h. Lajedão/Ba, 25/04/17. Helivelton R. B. Munis. CPL.

A Pregoeira torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017/
SRP - Objeto: Aquisição de Materiais de Construção, Ferramentas, Cimento e Pré-Moldados para atender as
necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa. Data para entrega dos envelopes
e realização da sessão de lances: 09/05/2017. Horário: 09h00min (Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa - BA, endereço
eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial. Outras informações:
licitacoes@amargosa.ba.gov.br tel/fax (075) 3634-3977 no horário das 08h00min às 12h00min de segunda a
sexta-feira. Amargosa, 24 de abril de 2017. GILMARA NASCIMENTO FERREIRA, PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

O governador Zacarías disse
que“aempresadevaloresestá
destruída e o ataque causou
um caos e terror na cidade.
Nunca ocorreu algo assim no
Paraguai”, destacou em declaraçõesajornalistas.Osautores
do ataque espalharam pregos
no chão para furar pneus ao
longo de sua rota de fuga.
O comandante da polícia
paraguaia, Luis Rojas, disse
não descartar a cumplicidade
de policiais no assalto. “É uma
hipótese muito válida que
precisa ser analisada profundamente”, enfatizou.
“Buscarei os meios, os melhores homens e trabalharei
para encontrar estas pessoas,
identificá-las, persegui-las,
até que possamos capturá-las”, expressou Rojas depois de confirmar que entrou
em contato com as polícias de
Brasil e Argentina para ajudar
a esclarecer o ocorrido.

CURTAS

Eleitor quer mudanças na política
LUIZ SERPA
A TARDE SP

“Vivemos uma situação de
guerra. Vimos caminhonetes
de grande porte que circulavam em alta velocidade pela
cidade com pessoas usando
balaclavas que seriam os assaltantes”,relatouMarianaLadaga, uma correspondente do
jornal ABC.
Justo Zacarías, governador
de Alto Paraná, cuja capital é
Ciudad del Este, disse que o
presidente Horacio Cartes ordenou uma mobilização militar para vigiar a passagem
dos criminosos rumo ao Brasil. A fronteira é delimitada
pelo rio Paraná.

Os trabalhadores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, da Empresa
Municipal de Águas e Saneamento S.A – EMASA - Itabuna, da Companhia de Engenharia
Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB e dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto
– SAAE’S dos Municípios de Valença, Curaçá, Sento Sé, Casa Nova, Bom Jesus da Lapa,
Alagoinhas, Catu, Itapetinga, Itororó, Ibicaraí, Juazeiro e Pindobaçu decidiram em Assembleias
realizadas entre os dias 17/04/2017 e 20/04/2017 a deflagrar greve de 24 horas a partir da
00:00 hora do dia 28.04.17, em protesto contra as propostas que tramitam no Congresso
Nacional para as reformas da previdência e trabalhista, bem como em repúdio à lei sancionada
pelo Presidente da República que libera totalmente a terceirização.
A DIRETORIA DO SINDAE
Salvador, 24 de abril de 2017.
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AVISOS DE LICITAÇÃO

Município de Érico Cardoso (BA) realizará Pregão Presencial nº 21/2017, Menor Preço Global.
Objeto: contratar pessoa jurídica para prestação de serviços médicos, enfermeiros, técnicos em
enfermagem, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, bioquímicos,
biomédicos, farmacêuticos e outros profissionais de áreas afins e apoio técnico da área de
saúde. Data/horário/local: 09/05/2017 às 14h00min, na Prefeitura, na Praça Matriz, 66, Centro,
nesta cidade. Edital: Setor de Licitação no endereço supra. Informação: endereço supra ou tel.
77-36772100, das 08h às 12h. Érico Cardoso - BA, 24/04/2017 - Ronaldo A. Lopes - Pregoeiro

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO INTERIOR – DEPIN
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL

AVISO DE LICITAÇÃO/ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017

Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação para os Custodiados da
Delegacia de Polícia de RUY BARBOSA– Ba.
O Pregoeiro Alan Alves de Santana Santos, da COSEL-Comissão Setorial de Licitação do
DEPIN, comunica que a abertura de licitação do Pregão Presencial acima, fica adiada para o
dia 15.04.2017, às 09:30 horas.

DEPIN

