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SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 31/8/2020

CVM Lúcio Funaro decidiu apresentar outra queixa na Comissão de Valores
Imobiliários contra dono do grupo J&F, segundo a coluna Radar, da revista Veja

DOLEIRO DENUNCIA MAIS
UMA VEZ JOESLEY BATISTA

AFP / 28.11.2017

DA REDAÇÃO

O doleiro Lúcio Funaro decidiu apresentar outra denúncia na Comissão de Valores Imobiliários (CVM)
contra o empresário Joesley
Batista, dono do grupo J&F,
segundo a coluna Radar, da
revista Veja desta semana. A
CVM já multou em R$ 1,1 milhão os irmãos Joesley e Wesley Batista anteriormente
pelo uso pessoal do avião da
JBS revelado pelo jornal Folha de S. Paulo em 2017.
Também não é a primeira
vez que Funaro processa
Joesley na CVM. Outra questão foi levada a autarquia
por ele no meio da disputa
judicial do empresário contra Raquel Pitta, mulher do
doleiro, por causa de um
imóvel. Segundo a defesa dela e de Funaro, o empresário
usou advogados da JBS para
representá-lo no processo
de interesse particular.
O uso dos serviços ou bens
de uma empresa de capital
aberto, como é o caso da JBS,
para fins particulares do
controlador desatrelados
dos interesses de outros
acionistas, é considerada má
prática de governança corporativa e prejudica indiretamente os outros sócios.

Disputa

A disputa de Raquel e Joesley
sobre o imóvel, que fica na
região mais cara de São Pau-

Empresário é acusado de utilizar os serviços de advogados contratados pela JBS

A CVM já
multou em R$
1,1 milhão os
irmãos Joesley
e Wesley
Batista pelo uso
pessoal de
avião da JBS

lo, ocorreu porque Joesley
diz que não recebeu uma
parcela. Neste ano, a defesa
de Funaro protocolou queixa na CVM dizendo que o
advogado do adversário pertencia a JBS e apontou semelhança como o uso do
avião.
O caso está em análise e a
J&F não comenta. Em delação premiada, o ex-vice-presidente da Caixa Econômica
Federal (CEF), Fábio Cleto,

afirmou que o dono do grupo J&F deu a casa de luxo à
Lúcio Funaro como pagamento de propina por obter
benefícios no Fundo de Investimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). Funaro era
apontado como o operador
do
deputado
afastado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
no esquema de propinas
instalado na Petrobras e desvendado pela Lava Jato.

EUA reduzem importação de aço
O governo dos Estados Unidos anunciou que vai reduzir a quota para as exportações do aço semi-acabado
do Brasil. A medida, segundo o presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, se
deu porque houve mudanças significativas no mercado de aço dos Estados Unidos, que se contraiu em
2020, depois de aumentar
em 2018 e 2019.
Trump disse ainda, em comunicado, que as exportações dos produtores norte-americanos caíram 15%
no primeiro semestre de
2020, e que a utilização da
capacidade instalada das
empresas do setor estava

abaixo de 70%, até o dia 15 de
agosto.
“Além disso, as importações da maioria dos países
diminuíram este ano de maneira compatível com essa
contração, enquanto as im-

Trump disse
que as exportações dos produtores norte-americanos
caíram 15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 27/2020. Dia 11/09/2020 às 9h. Objeto: Aquisição de equipamentos e
Insumos médicos hospitalares. Edital: na CPL, de 8 às 12h ou http://www.americadourada.ba.gov.br/
licitacoes. América Dourada/Ba, 31/08/2020. Ivanilson Carvalho R. Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
CNPJ N: 13.848.973/0001-27

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Comunicamos a abertura de Pregão Eletrônico, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº
1.269/2020 e demais normas que regem a matéria, objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente,
através de recursos do Termo de Compromisso PAR nº 5876, do Ministério da Educação/Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, do interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, data
e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 10/09/2020. Data e horário do início da disputa:
10:00 horas do dia 10/09/2020. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.licitacoes-e.
com.br e licmarau@hotmail.com. Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone: (73) 32582106, Maraú/Ba, 31/08/2020, Edmilson Caló dos Santos, Coordenador Técnico

portações do Brasil diminuíram apenas ligeiramente”,
afirmou Trump ao anunciar
a redução.
Em nota conjunta, publicada na noite de anteontem,
os ??ministérios das Relações Exteriores e da Economia afirmaram que apesar
da redução, as tarifas sobre
o comércio bilateral do aço
intra-quota permanecerão
isentas, a exemplo do que
ocorreu em 2019. Segundo a
nota, uma rodada de negociação entre os dois países
será realizada em dezembro.
“O governo brasileiro
mantém a firme expectativa
de que a recuperação do setor siderúrgico dos EUA, o
diálogo franco e construtivo
na matéria, a ser retomado

em dezembro próximo, e a
excepcional qualidade das
relações bilaterais permitirão o pleno restabelecimento e mesmo a elevação dos
níveis de comércio de aço
semi-acabado. Essa perspectiva coaduna-se com os
atuais esforços conjuntos de
integração ainda maior das
economias dos dois países”,
diz a nota.
Há dois anos, o governo do
presidente Donald Trump
começou a adotar medidas
que afetaram as exportações brasileiras. A primeira
foi a imposição, em março
de 2018, de quotas para as
compras de aço brasileiro e
a taxação de 10% das compras de alumínio do país.
AGÊNCIA BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 034/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão EletrônicoSRP Nº 034/2020 destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA (MINI RACK e MONITORES DE LED). Recebimento das propostas até 10/09/2020 às
10:00h – Abertura das propostas 10/09/2020 às 10:15h. Início da sessão de disputa de preços 10/09/2020
às 14:00h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.
ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 830286. Informações no Dept° de Licitações ou através do e-mail:
itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 31 de agosto de 2020. Luciane de C S Barreto – Pregoeira Designada.
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 036/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão
Eletrônico - SRP Nº 036/2020 destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DENTRO DAS
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DA LEI 13.979/20).
Recebimento das propostas até 04/09/2020 às 10:00h – Abertura das propostas 04/09/2020 às 10:15h.
Início da sessão de disputa de preços 04/09/2020 às 13:00h. O edital poderá ser adquirido na Sede da
Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 832702.
Informações no Dept° de Licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 31 de
agosto de 2020. Luciane de C S Barreto – Pregoeira Designada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 028/2020 – O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA/BA, CNPJ 11.235.051/000119, por meio do Pregoeiro, Decreto 016/2019, TORANA PUBLICO a realização do Pregão Presencial SRP 028/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para oferta de leitos de
obstetrícia clínica e cirúrgica, urgência e emergência obstétrica 24 horas e procedimentos cirúrgicos eletivo, conforme
condições, quantidades e exigências contidas no termo de referência, anexo I do edital. Realização: às 09:00hs do
dia 15/09/2020, no Setor de Licitações, Rua Horácio de Matos, nº 99A, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, a
ser julgado nos termos da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e demais legislação aplicável, nos
termos do Edital. Os interessados poderão obter o Edital na integra no Diário Oficial do Município, na página www.
seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, e através do Portal da Transparência https://www.seabra.ba.gov.br/, sendo possível
a solicitação através de e-mail seabra.licitacao@hotmail.com ou através do telefone (75) 3331-1421/1422. Seabra –
BA., 27 de agosto de 2020. Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro / Presidente CPL.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 016/2020. A PREFEITURAM MUNICIPAL DE SEABRA, CNPJ Nº 13.922.604/000137, Pregoeiro Designado pelo Decreto 016/2019, TORANA PUBLICO o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de
Preços Nº 016/2020. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de emulsão asfáltica destinados
a Pavimentação, manutenção (conservação/recuperação) de vias públicas, de interesse do departamento de
infraestrutura do Município de Seabra-Ba, com fornecimento parcelado durante o período de 12 (doze) meses,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, na
forma eletrônica, na plataforma www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”). RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: das 08h00min do dia 31/08/2020 às 08h00min do dia 11/09/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS:
das 08h05min às 08h25min do dia 11/09/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min do
dia 11/09/2020. LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”). Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). a ser julgado nos termos da Lei Federal 10.520/02, Decreto nº
10.024/19, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislação aplicável, nos termos do
Edital. Os interessados poderão obter o Edital na integra no Diário Oficial do Município, na página www.seabra.ba.io.
org.br/diarioOficial/, e através do Portal da Transparência https://www.seabra.ba.gov.br/, sendo possível a solicitação
através de e-mail seabra.licitacao@hotmail.com ou através do telefone (75) 3331-1421/1422. Seabra – BA., 28 de
Agosto de 2020. Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro / Presidente CPL.

Em desdobramento da investigação que apura suposto esquema de corrupção envolvendo o governador afastado do cargo no Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), a
Procuradoria-Geral da República revelou que o ex-juiz
recebeu mais de R$ 900 mil
por uma atuação meteórica
em dois escritórios de advocacia durante a campanha
eleitoral e a transição para
seu governo, em 2018.
De acordo com a PGR, Witzel recebeu R$ 412.308,37 do
escritório do ex-secretário
Lucas Tristão, preso na Operação Tris In Idem da última
sexta. Durante a campanha,
Witzel declarou que havia se
tornado sócio do ex-braço-direito, mas a parceria
nunca foi formalizada.
Em sua decisão, Gonçalves
(STJ) destacou o fato de o escritório de Tristão ter recebido, entre julho e outubro
daquele ano, R$ 225 mil da
empresa Atrio Rio Service,
ligada ao empresário Mário
Peixoto, preso sob acusação
de pagar propina a Witzel já
no Governo do Rio.
Os valores foram usados
para justificar uma doação
que Witzel fez à própria campanha de R$ 215 mil. Na declaração de bens entregue à
Justiça, o governador afastado não havia informado
ter dinheiro em conta antes
da disputa eleitoral.
No último sábado, após a
operação que o afastou do
cargo, Witzel ofereceu uma
terceira versão para os repasses. Afirmou que tudo foi
pago somente após a campanha vitoriosa de 2018.
O vínculo entre Tristão e
Mário Peixoto foi revelado

pelo jornal Folha de S. Paulo
durante a campanha. Na
ocasião, Witzel afirmou que
auxiliou o ex-secretário na
análise do caso da Atrio num
processo contra o estado.

Retificação do IR

Além da empresa ligada a
Mário Peixoto, o governador
afastado e o ex-secretário
atuaram juntos em ao menos mais um processo, em
favor de uma firma contra a
Prefeitura de Resende (RJ).
Witzel havia declarado à
Receita Federal ter recebido
R$ 284,4 mil do escritório de
Tristão. Ele, contudo, retificou as informações de seu
Imposto de Renda em fevereiro para informar que o
valor era maior, de R$ 412,3
mil — quantia informada
pelo escritório ao fisco.
Outros R$ 500 mil foram
recebidos como participação nos lucros do escritório
do advogado Fábio Medina
Osório, ex-promotor que
ocupou por quatro meses a
Advocacia-Geral da União
no governo Temer.
DA REDAÇÃO

Os valores
foram usados
para justificar
uma doação
que Witzel fez à
própria
campanha de
R$ 215 mil

Caixa credita hoje saque
para nascidos em setembro
A Caixa Econômica Federal
credita hoje o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para os trabalhadores nascidos em setembro.
Apesar de a Medida Provisória 946, que instituiu o
saque emergencial, ter perdido a validade, a Caixa
manteve o calendário de saques, com base no princípio
da segurança jurídica. Ao todo, o governo pretende injetar R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca
de 60 milhões de pessoas.

Dinheiro digital

Nesta fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo
celular Caixa Tem.

A ferramenta permite o
pagamento de boletos
(água, luz, telefone), compras com cartão de débito
virtual em sites e compras
com código QR (versão avançada de código de barras) em
maquininhas de cartão de
lojas parceiras com débito
instantâneo do saldo da
poupança digital.
O pagamento será feito na
conta poupança social digital. O saque em dinheiro estará disponível somente em
31 de outubro. O valor do
saque emergencial é de até
R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as
contas ativas ou inativas
com saldo no FGTS.
AGÊNCIA BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 006/2020 - Objeto: Recuperação de estradas vicinais com motoniveladora
e aplicação de cascalho que ligam a sede as localidades do Bom Sucesso, Fumaça, Palmeira e Boa
vista - ZONA RURAL DE ARAMARI – BA, por meio do Pregão Eletrônico 006/2020, conforme Edital e
anexo. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: http://www.portaldecompraspublicas.com.br até
11/09/2020 às 8:00hs e início da disputa de preços às 9:01hs. Informações pelo e-mail: copelaramari@
gmail.com e telefone: (75) 3432-1175, de 8h às 12h.Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

PRP 07/2020. Objeto: Aquisição de Gêneros de alimentícios. Dia 10/09/2020 às 8h. ///////// PRP
08/2020. Objeto: Aquisição de Material de limpeza. Dia 10/09/2020 às 9h. ///////// PRP 09/2020.
Objeto: Aquisição de Gás GLP e Água Mineral. Dia 10/09/2020 às 10h. Edital/Informações: e-mail:
cabcopel@gmail.com e tel. 7536811129. Cabaceiras do Paraguaçu/Ba, 28/08/2020. Sheilha Cristina
dos S. Bispo. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE
FEIRA DE SANTANA – PORTAL DO SERTÃO

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO- PP Nº 035/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Witzel recebeu R$ 900
mil em ano eleitoral

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 035/2020 PA nº 073/2020 Tipo: Menor
PREÇO POR ITEM. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos Essenciais
para o funcionamento da UTI Móvel, CAPS, UBS E Central de Abastecimento Farmacêutico
(CAF) do Município de CASTRO ALVES – BA. Abertura: 09:00h dia 14/09/2020 na sala da
COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/
licitacoes Castro Alves – BA, 28/08/2020. Naiane Souza, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2020

O PRESIDENTE DA CPL torna público, a quem possa interessar, que no dia 16/09/2020 às 09:00h será realizado
Procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços de nº 018/2020, do tipo Menor Preço, no Auditório do
Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como objeto a contratação
de empresa especializada no ramo da construção civil, para “SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO
EM PARALELO, PISO DE CONCRETO PARA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE
JAGUARIPE.”O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/
site/licitacoes ou solicitado através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, partir do dia 31/08/2020, inclusive, no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 36422112. Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 28/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº033/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº033/2020, objetivando a Aquisição de 01
(um) veículo automotor do tipo micro ônibus, adaptado para realizar as atividades de atendimento do programa Bolsa
Família - PBF, do cadastro único para programas sociais do Governo Federal - CADUNICO, do Fundo Municipal de
Assistência Social do Município de Eunápolis, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global.
Sessão de Abertura das propostas: 11 de Setembro de 2020, às 08:30 horas. O edital se encontra à disposição
para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial
do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do
e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204,
1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em 28 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

O Município de Eunápolis torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020, Contratação de empresa
para construção de muros e velatórios dos cemitérios dos bairros projeto Maravilha e Sapucaeira, localizados no
município de Eunápolis. Tipo: Menor preço por lote. Sessão de Abertura: 16 de Setembro de 2020, às 09:00h, na
sala de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia,
onde o edital se encontra à disposição para retirada e no site http://licitacao.provoq.com.br/ - A divulgação dos
outros atos poderá ser vista no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.
br/diarioOficial. Eunápolis, 28 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Presidente da COPEL.

PREGÃO PRESENCIAL 07/2020. PA 40/2020. Menor preço global por lote. Objeto: aquisição de Baterias e
Pneus, visando a atender os veículos, tipo micro-ônibus. Dia 11/09/2020 às 9h, no Auditório da Policlínica
Regional de Saúde, Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n, Bairro 35° BI. Informações: e-mail: licitacoes.
consorciodesaudefsa@outlook.com. Edital: http://consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Feira de
Santana/Ba, 31 de agosto de 2020. Erika Paim dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006-2020 – Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para
execução de serviços de pavimentação com paralelepípedos de ruas da sede e distritos do Município
de Cocos-BA, conforme condições estabelecidas no edital e anexos. Tipo: Menor preço por lotel. Data
de abertura: 16/09/2020, às 08h00m, setor de licitações. Informações na Prefeitura ou pelo telefone 77
3489-1041. Edital no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos-Ba, 28/08/2020. Anizio
Veiga Filho – Presidente da Comissão de Licitação.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CIPÓ - BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cipó – BA, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os associados (filiados) quites com suas obrigações estatutárias pertencentes à
base territorial do Município de Cipó – BA, para participarem da eleição para a Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal do SISPUC. A eleição acontecerá no dia 05/10/2020, das 8:00 às 17:00 horas na sede do sindicato,
situado na Avenida Sete de Setembro, nº 789, Centro, Cipó – BA. O registro de chapas deverá ser feito na
secretaria do sindicato no prazo de 20 (vinte) dias, contando da data de publicação deste edital, excluindo-se
o primeiro dia e incluindo-se o último dia. A secretaria funcionará de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 horas
para registro de chapa e quaisquer esclarecimento.
Cipó, 31 de Agosto de 2020.
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FADIGAS
Presidente do SISPUC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO
EM SAÚDE PÚBLICA - ASFOC-SN
Pelo presente Edital, ficam convocados os associados ao Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e
Inovação em Saúde Pública - ASFOC-SN a acessarem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 16
de setembro de 2020, no formato virtual, conforme previsto na Lei 14.010/2020 de 10/06/2020, pelo link – https://
asfoc.votabem.com.br – que estará disponível para votação na pauta do dia, abaixo indicada, no período de 8h às
17h, com divulgação do resultado final da votação pelos canais de comunicação da ASFOC-SN após o encerramento
do período indicado para votação – de acordo com detalhamentos e critérios a serem divulgados, previamente, pela
ASFOC-SN:
1 – Aprovação do calendário para as eleições da ASFOC-SN – triênio 2021-2023 – conforme divulgação prévia a ser
realizada pela ASFOC-SN.
2 – Composição da Comissão Eleitoral para as eleições da ASFOC-SN – triênio 2021-2023 - conforme os interessados
previamente inscritos pelo link a ser divulgado no informe do Sindicato com as orientações.
Obs.: A ASFOC-SN se reserva no direito de alterar as informações, quando estritamente necessário.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.
Paulo Henrique Scrivano Garrido
Presidente da ASFOC-SN

