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ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
CNPJ/MF Nº 15.253.861/0001-59
Republicação Aviso de Licitação

CONCORRÊNCIAPÚBLICACO.EDV.T.004.2018
Complexo Eólico Fortim torna pública a
REPUBLICAÇÃO do Edital e anexos do certame
CO.EDV.T.004.2018, para contratação dos
serviços de implantação dos planos básicos
ambientais – PBA e obtenção de licença de
operação para a Linha de Transmissão (LT) de
aproximadamente 68km JANDAIA – RUSSAS
II, em 230kv, e Bay de Conexão do Complexo
Eólico Fortim, Município de Fortim/CE. A entrega
dos envelopes contendo os documentos de
habilitação e propostas deverá ser na com
sessão pública marcada para 15/08/2018, às 10h,
na Sede das Sociedades. O novo Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no seguinte
endereço eletrônico: www.brasilventos.ecom.
br – Menu Edital. Informações e esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail:
edital.fortim@brasilventos.com.br

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018.
Roberto Godinho Tavares

Diretor Técnico
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE AGUIAR
Diretor Administrativo-Financeiro

A Algar Telecom informa que haverá indisponibilidade técnica, nos serviços de: Banda Larga, dos assinantes das
localidades de Uberaba (MARACANÃ), no dia 21 de julho de 2018, no período entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes
das localidades de Uberaba (VILAOLÍMPICA), Ituiutaba (CENTRO), Pitangui (CENTRO), Ipuã (CENTRO), Luz, Uberaba
(NS DE LOURDES, ESTADOS UNIDOS, PACAEMBU), Nuporanga (CENTRO), Uberlândia (JARDIM BRASILIA, JARDIM
PATRICIA, CANAA,MORUMBI, CASTELLI, MANSOUR II, OSWALDO) e Altinópolis (CENTRO), no dia 22 de julho de
2018, no período entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes da localidade de Patos deMinas (DONAQUETA) no período
entre 20h00 do dia 22 as 06h00 do dia 23 de julho de 2018; dos assinantes da localidade de Uberlândia (IPANEMA II)
no período entre 22h00 do dia 22 as 06h00 do dia 23 de julho de 2018; dos assinantes das localidades de Perdigão
(CENTRO) e Uberaba (NS DE LOURDES, ESTADOS UNIDOS, PACAEMBU), no dia 23 de julho de 2018, no período
entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes das localidades de Uberaba (JOAQUIM OLIVEIRAPRATA,DI1, ARQUELAU), no
período entre 22h00 do dia 23 as 06h00 do dia 24 de julho de 2018; Telefonia Fixa, dos assinantes das localidades de
Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Itumbiara, Araguari, Iturama, Frutal, Patos deMinas, Carmo do Paranaíba, Divinópolis,
Pará deMinas e Paranaíba, no dia 22 de julho de 2018, no período entre 00h00 ás 06h00; Telefonia Fixa, BandaLarga
eTelefoniaMóvel3Ge4G,dos assinantes da localidadedeAltinópolis, no período entre 23h00dodia 23 as 06h00do
dia 24 de julho de 2018; Banda Larga eTelefoniaMóvelGSM, 3G e 4G, dos assinantes da
localidade de Franca, no período entre 22h00 do dia 22 as 06h00 do dia 23 de julho de 2018.
A empresa pede desculpas por qualquer transtorno que possa ser causado e reitera seu
compromisso em atender de forma próxima, transparente e eficiente.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232

CompanhiaAberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2018.
1. DATA, LOCAL E HORA: No dia 4 do mês de junho de 2018, na sede social da Centrais Elétricas do
Pará S.A. - CELPA (“Companhia”), na Cidade de Belém, Estado do Pará, localizada na RodoviaAugusto
Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66.823-010, às 10:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação
através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho. 3. QUORUM E PRESENÇA:
Presentes os seguintes membros deste conselho: Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto,
Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos e Armando
de Souza Nascimento. 4. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando de
Souza Nascimento.5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o
Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr.Armando de Souza Nascimento para secretariar
os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos: (i)A lavratura
da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404,
de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”); Nos termos do artigo 22, alínea “l”, do Estatuto
Social da Companhia, aprovar a assinatura do Credit Agreement para tomada de empréstimo junto ao
Citibank S/A e suas respectivas afiliadas, no valor de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais) em dólares e a emissão de Nota Promissória relacionada a referida operação. . (ii) Aprovar a
celebração do contrato de “Swap” necessário para que a Companhia contrate a proteção (hedge) da
exposição cambial em dólares americanos, por conta da realização da operação aprovada no item
anterior no valor equivalente em dólares de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e
(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários
à realização, formalização e aperfeiçoamento das operações ora aprovadas, podendo, para tanto,
celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários. 6. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. 7. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto;
Secretário: Armando de Souza Nascimento; Membros do Conselho de Administração: Eduardo
Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior,
José Jorge de Vasconcelos e Armando de Souza Nascimento. Certifico o registro em 18/06/2018, sob o
número 20000567788. Marcelo A. P. Cebolão, Secretário Geral – JUCEPA.

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PARQUE
FONTES DO IPIRANGA, convida as empresas interessadas em parti-

cipar do Pregão Eletrônico nº SE 005/2018, realizado para a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Adequação de Espaço para
Desenvolvimento de Exposição de Moda Inclusiva Permanente. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO
EXÉRCITO ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO Pregão eletrônico
nº 042/2017-AGR Objeto: Aquisição de
material elétrico para Gerador 15 kVA
para registro de preços. Edital a partir:
16/07/2018 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 16/07/2018 às
10:00 horas. Abertura das propostas: em
26/07/2018 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 046/2017-AGR
Objeto: Aquisição de insumos para
Gerador 15 kVA para registro de preços.
Edital a partir: 16/07/2018 das 10:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas. Entrega das propostas: a partir de
16/07/2018 às 10:00 horas. Abertura das
propostas: em 26/07/2018 às 10:00 horas.
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes
nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone:
(21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do
edital: no www.comprasgovernamentais.
gov.br ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO
EXÉRCITO ARSENAL DE GUERRA DO RIO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão eletrônico nº 008/2017-AGR
Objeto: Aquisição de material de
pintura para manutenção predial
para registro de preços. Edital a partir:
16/07/2018 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 16/07/2018 às
10:00 horas. Abertura das propostas: em
26/07/2018 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA / HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº

SE 006/2018, realizado para a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Locação de Equipamentos Médicos-
Hospitalares. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA GOVER-
NADOR ORESTES QUERCIA, convida as empresas interessadas

em participar do Pregão Eletrônico SE nº 007/2018 (ID 703), realizado
para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na
Especialidade de Obstetrícia. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Fechamento de postos formais nos sindicatos acelera após o fim do imposto sindical

Após anos de geração de vagas nos governos petistas, saldo de vagas com carteira assinada registra queda

Dilma 2
(2015-2016)

Lula 2
(2007-2010)

Dilma 1
(2011-2014)

Temer
(2016-2018)

523 vagas
foram fechadas em média
por mês de novembro de
2017 a maio de 2018,
período em que a reforma
trabalhista passou a valer.
os cortes se aceleraram
com o fim do imposto
sindical obrigatório

76 vagas
de novembro de 2016
a maio de 2017 foram
fechadas em média
por mês nas entidades
sindicais

-7.014

1.025

2.638

5.907

-458

-3140

Saldo com
imposto sindical
(dez.2016-mai.2017)

Com o fim do
imposto sindical
(dez.2017-mai.2018)

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho

Reforma trabalhista torna
voluntária contribuição de
trabalhadores para entidades
de representação

9.570 vagas
é o saldo de contratação
entre 2007 e 2016 nos
sindicatos brasileiros,
segundo dados do Caged/
Ministério do trabalho

-William Castanho
e PauloMuzzolon

São Paulo Odesemprego ba-
teàportados sindicatosbra-
sileiros. O corte de postos de
trabalho com carteira assi-
nada nas entidades cresceu
600% após o fimdo imposto
sindical obrigatório.
Dados do Caged (Cadastro

Geral de Empregados e De-
sempregados), do Ministé-
rio do Trabalho, levantados
pelaFolha,mostramaperda
de empregos nas entidades.
Desde a entrada em vigor

dareformatrabalhista,entre
dezembro do ano passado e
maiode2018—últimosdados
disponíveisnocadastro,hou-
ve o encolhimento de 3.140
vagasformaisnossindicatos.
Nosmesmosmesesanteri-

ores,entre2016e2017,osaldo
entreadmissõesedemissões
foi de 458postos fechados.
“De certa maneira, a refor-

ma trabalhista traz elemen-
tos que revelam o enfraque-
cimento financeiro dos sin-
dicatos”, afirma Bruno Otto-
ni, pesquisador do Ibre/FGV
eda consultoria IDados.
“Osnúmerosvãonadireção

doqueseimaginavacomofim
do imposto sindical”, diz ele.
Oavançonosaldodeempre-

gosnopaís foi emoutradire-
ção, apesar de ainda tímido.
Dedezembrodoanopassa-

do amaio de 2018, foram ge-
rados41milpostos, segundo
o Caged. Entre dezembro de
2016emaiode2017, foramper-
didas 398mil vagas formais.
O levantamento no Caged

Cortedevagasdetrabalhocresce600%
nossindicatosapósfimdeimposto
entidades perdem 3.140 postos formais em 6meses, na contramão do país, que tem avanço tímido

ta, é constitucional.
Essanovarealidade,segun-

do o professor de direito do
trabalho da USP Flávio Ro-
berto Batista, vai exigir arti-
culaçãodas entidades.
“Asolução,semdependerde

um financiamento obrigató-
rio, é aumentar abasedefili-
ados”, afirmaBatista. “Agora,
a tendência é que o financia-
mento das entidades sindi-
caismingue aindamais após
a decisãodo STF.”
Presidente da UGT (União

GeraldosTrabalhadores)edo
Sindicato dos Comerciários
de São Paulo, Ricardo Patah
dizqueasentidadesestãoem
busca denovos associados.
“Estamosemmudança,com

qualificação de sindicalistas
paraqueelesatraiammaisas-
sociados.Eintensificamosas
negociaçõescoletivas”,afirma.
SegundoPatah,aolongode

um ano, o quadro de funcio-
náriosdesuaentidadedeba-
sefoireduzidode650empre-
gadospara300. “Fomosospri-
meiros a fazer umPDV [pro-
grama de demissão voluntá-
ria]”, conta odirigente.
Eleresponsabilizadoisfato-

respelaondacrescentedede-
missões nas entidades: a cri-
se econômica do país e a re-
forma trabalhista.
“O governo não é capaz de

apresentar uma política in-
dustrial nem uma reforma
tributária. Juntou um gover-
noineficaznocrescimentoda
economia e a reforma traba-
lhista”, diz. “É um cenário de
filmede terror.”
Desde2016, piormomento

dacriseeconômicadoBrasil,
os sindicatos têm registrado
perdade empregos.
Os dados do Caged mos-

tramque, empoucomais de
doisanos,osaldonegativode
carteiras assinadas nas enti-
dades é de 7.014 vagas. Entre
2007e2016, obalançopositi-
vofoide9.570postosformais.
ParaOttoni e Fortunato,os

números refletem a realida-
de econômica.

considera os acertos dos da-
dos—quandoasinformações
são enviadas fora doprazo.
Foramrecolhidas informa-

çõesdeestabelecimentosre-
gistradosnoCNAE(Cadastro
NacionaldeAtividadesEconô-
micas)comoatividadesdeor-
ganizações sindicais.
Os dados não contêm, por

exemplo, trabalhadores ter-
ceirizadosdemitidosemfun-
çãoderompimentodecontra-
tos comsindicatos.
Para Ottoni, esse cenário

ainda é incerto, em razão da
insegurança jurídicaeda for-
maçãode jurisprudência em
relaçãoàreformatrabalhista,
em vigor desde 11 de novem-

brodo anopassado.
“Os sindicatos vão ter de

buscar outras formas de fi-
nanciamento. Os sindicatos
menores,quesefinanciavam
só como imposto [obrigató-
rio], vãoperecer”, dizOttoni.
“Os maiores [sindicatos]

vãousarviasvoluntáriasdefi-
nanciamento.Talvezvenham
a crescer para preencher es-
sesespaçosnomédioprazo.”
De acordo com o advoga-

do Domingos Fortunato, só-
ciodoescritórioMattosFilho,
ainda restamnoBrasil sindi-
catossemrepresentatividade
quesesustentavamcomare-
ceitadoimpostoquandoaco-
brança era obrigatória.

“Eraesperadaessaredução
de empregos nos sindicatos.
Sãoospequenosquefizeram
essas demissões, é ummovi-
mentonormal.Sindicatossé-
riospodematécrescer.Nada
impedequeelesvenhamase
unir”, explica Fortunato.
Em 29de junho, o STF (Su-

premoTribunalFederal)pôs
fimaosquestionamentosso-
bre a extinçãodo imposto.
Pela nova CLT (Consolida-

ção das Leis do Trabalho), o
trabalhadordeveautorizaro
descontodeumdiade jorna-
daparafinanciarasentidades.
Para osministros do STF, a

contribuiçãovoluntária, insti-
tuídapelareformatrabalhis-

“
Os sindicatos
menores, que se
financiavam só com o
imposto, vão perecer
Bruno Ottoni
pesquisador do ibre/FgV
e da consultoria idados

É um cenário de
filme de terror
Ricardo Patah
presidente da ugT e do Sindicato
dos Comerciários de São Paulo

$
Como receber os valores dos benefíciosHerdeirosde empregados e servidores

tambémpodemsacar cotasdoPIS/Pasep
-Larissa Quintino
São Paulo Enquantoo calen-
dário de saques das cotas do
PIS/Pasep está bloqueado,
herdeirosdepessoasquetra-
balharam com carteira assi-
nadaouforamservidoresen-
tre 1971 e 1988podemprepa-
rar os documentos para reti-
rar o dinheiro.
Os saques estão bloquea-

dosparatodososcotistasaté
o dia 8de agosto. Omotivo é
a aplicação do índice de cor-
reçãode 8,9714%.
Apartirdareabertura,her-

deirospodemsolicitaracota.
Enquantoesperam,éhorade
levantaradocumentaçãone-
cessária para ter o dinheiro.

Parasaberse temdireito,o
herdeiro do trabalhador da
iniciativa privada deve fazer
a consulta na Caixa Econô-
mica Federal.
Nocasodequeméherdeiro

de servidor público, a checa-
geméfeitanoBancodoBrasil.
Segundo a Caixa, é preci-

soapresentardocumentode
identificaçãodequemdeseja
sacar, certidãodeóbitodoti-
tular da cota do PIS, alémde
documentosquecomprovem
que a pessoa é herdeira, co-
mocertidãodedependentes
doINSSecópiadoinventário
e dapartilha.
O Banco do Brasil, que pa-

ga o Pasep, diz que, além de
fazeraconsultanasagências,

é possível conferir se há va-
lores a serem pagos pelo si-
te www.bb.com.br/pasep. É
preciso ter o número de ins-
criçãonoPasepeoCPFdoti-
tular da cota.
Nos dois programas, o sa-

que só sai nas agências.
Com a volta do calendário

de saques, cotistas de qual-
quer idade poderão receber
odinheiroaté29desetembro.
Aliberaçãoocorreprimeiro

paraquemtemcontanaCai-
xa ou no Banco do Brasil. Os
valores serão debitados em
conta nodia 8de agosto.
Apartirdodia14domesmo

mês, todos os demais traba-
lhadores poderão sacar.
agora

PIS (Programade
Integração Social)

Pago pela Caixa para
trabalhadores da iniciativa
privada. herdeiro deverá
procurar agência da Caixa e se
informar se tem direito à cota

É preciso levar a certidão
de óbito do titular e
outros documentos:
• documento de identifi-
cação pessoal válido

• certidão ou declaração
de dependentes habili-

Quemtemdireito
Trabalhador com carteira assinada ou servidor
público entre 1971 e 4 de outubro de 1988.
herdeiros também podem solicitar o dinheiro

tados à pensão por mor-
te expedida pelo INSS ou

• alvará judicial designan-
do o sucessor/representan-
te legal e carteira de identi-
dade dessa pessoa (na fal-
ta da certidão de depen-
dentes habilitados) ou

• documento formal de par-
tilha ou a escritura públi-
ca de inventário e partilha

• comprovante de inscri-
ção no PIS/Pasep, no no-
me de quemorreu

• documento de identificação
de quem vai sacar os valores

Pasep (Programade
Formação doPatrimônio
do Servidor Público)

Benefício é pago pelo Banco
do Brasil. Também é preciso
apresentar documentos:
• Certidão de óbito
• Declaração de depen-
dentes ou inventário

Se tiver o número de inscrição
no Pasep ou CPF e a data de
nascimento do titular da cota,
é possível fazer a consulta no
site www.bb.com.br/pasep

Como sacar
Todos os trabalhadores poderão fazer a
retirada no bancos até 29 de setembro. Para
os herdeiros, não há prazo final para o saque

Fontes: Banco do Brasil e Caixa econômica Federal


