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Tornamos público, para conhecimento dos
interessados que, na Unidade de Licitações e
Compras, do Banrisul, localizada na Rua General
Câmara, 156, 4º andar, Centro – Porto Alegre/RS,
nesta Capital, será realizada Licitação para
aquisição do objeto a seguir discriminado:
Concorrência - Nº 0000254/2017 - Tipo: Menor
Preço Data abertura: às 14h00min do dia
18/10/2017
Objeto: Obras civis, instalações elétricas, lógicas
e mecânicas para a reforma da agência Cidade
Jardim, localizada na Av. Cidade Jardim, 386, em
São Paulo/SP. O edital respectivo encontra-se à
disposição dos interessados, no endereço antes
mencionado, das 10 horas às 16 horas, ou através
do site: www.banrisul.com.br.

Porto Alegre, 18 de setembro de 2017.
BANCODOESTADODORIOGRANDEDOSULS.A.

AVISO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico (SRP) n° 20/2017
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição de tapetes em fibra de vinil
(capacho), aquisição com instalação/aplicação de persianas e películas de proteção
solar e contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
dedetização, desinsetização e desratização, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no edital e nos seus anexos.
DATA E HORÁRIO DAABERTURA: 03/10/2017, às 09h15min.
LOCAL: www.comprasnet.gov.br UASG: 158517
EDITAL: O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade
Federal da Fronteira Sul www.uffs.edu.br e no portal de compras do governo federal
www.comprasnet.gov.br.

Chapecó/SC, 18 de Setembro de 2017
EVERTON ROGÉRIO ALVES CAVALHEIRO
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Siga as instruções da capa
e confira informações sobre o
atentado terrorista

W
ashington — A embai-
xadora dos Estados
Unidos para a Orga-
nização das Nações

Unidas (ONU), Nikki Hayley,
afirmou neste domingo que as
ameaças de “fogo e fúria” do
presidente americano, Donald
Trump, sobre a Coreia do Norte
não eram palavras vazias.

Segundo ela, o Conselho de
Segurança da ONU “praticamen-
te esgotou” todas as opções di-
plomáticas para a Coreia do Nor-
te. “Estou feliz em dar esta tare-
fa para o secretário de Defesa,

James Mattis, que tem um leque
de opções militares para a ques-
tão”, disse ela, à imprensa. “Se
os EUA esgotarem as opções di-
plomáticas, o Exército cuidará
da questão”, declarou.

O governo de Donald Trump
aumentou ontem a pressão so-
bre a Coreia do Norte, às véspe-
ras da realização da Assembleia
Geral da ONU, onde os Estados
Unidos buscarão sanções inter-
nacionais contra Pyongyang.

“O ponto crucial é unir os paí-
ses para que façam o possível
para fortalecer as sanções, fa-

zer o necessário para resolver o
problema sem chegar a um con-
flito militar”, declarou H.R. Mc-
Master, conselheiro de Seguran-
ça Nacional de Donald Trump.

Pyongyang realizou seu sexto
teste nuclear na sexta-feira com
um míssil que sobrevoou o Ja-
pão. Citado no sábado pela agên-
cia estatal KCNA, Kim Jong-un
disse que “o objetivo é estabele-
cer equilíbrio real de forças com
os Estados Unidos, para que os
governantes americanos não si-
gam falando de opção militar
contra a Coreia do Norte”.

COREIA DO NORTE

ONU ‘esgotou opções’
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Londres — As autoridades do
Reino Unido rebaixaram o aler-
ta de terrorismo no país de “crí-
tico” para “grave”, após prisão
de um segundo suspeito de liga-
ção com o ataque terrorista no
metrô de Londres na última sex-
ta-feira. O suspeito, de 21 anos,
foi detido sábado à noite em
Hounslow, periferia da capital.

No mesmo dia, pela manhã,
outro suspeito, de 18 anos, já ha-
via sido detido no Sul do país,
por ligação com esse atentado
cometido com uma bomba de fa-
bricação caseira e que deixou
30 feridos, nenhum em estado
grave. O grupo Estado Islâmico
(EI) reivindicou a autoria.

Quinto atentado registrado
no Reino Unido em seis meses,
o ataque terrorista ocorreu em
um vagão de metrô, no horário
de pico, às 8h20min (4h20min,
horário de Brasília), na estação
de Parsons Green, bairro nobre
do Sudoeste de Londres.

A secretária de Estado do
Reino Unido, Amber Rudd, afir-
mou que a decisão de rebaixar
o alerta de terrorismo é um indi-
cativo de que há “bom progres-
so nas investigações que se-
guem em andamento”.

St. Louis — A cidade america-
na de St. Louis, no estado do
Missouri, se mantinha sob ten-
são após a absolvição de um po-
licial branco pela morte de um
homem negro. A sentença provo-
cou manifestações e violência e
levou ao cancelamento dos sho-
ws da banda U2 e do cantor bri-
tânico Ed Sheeran, programados
para o final de semana.

No sábado à noite, muitas vi-
trines foram destruídas durante
as manifestações. Pelo menos
nove pessoas foram presas on-
tem, segundo dados da polícia,
além das cerca de 30 prisões fei-
tas no sábado e na sexta-feira.

“No sábado à noite, delin-
quentes decidiram lançar pe-
dras e quebrar as vitrines, acre-
ditando na impunidade. Esta-
vam errados e nossa polícia os
pegou, os algemou e jogou na ca-
deia”, declarou o governador do
Missouri, Eric Greitens. Os mani-
festantes, por sua vez, anuncia-
ram que pretendem realizar
ações de bloqueio e manifesta-
ções durante vários dias.

Na sexta-feira, o juiz Timothy
Wilson absolveu o ex-oficial Ja-
son Stockley de ter assassinado
Anthony Lamar Smith, suposto
traficante de drogas morto em
uma perseguição policial.
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Sistema de defesa da Coreia do Sul se diz preparado para contra-atacar lançamento de mísseis de Pyongyang

Prisõesdiminuem oalerta
LONDRES

Absolviçãogera tensão
RACISMO

Referendo tem
apoio regional

Edição: Anália Köhler

Madri — Aos gritos de “votare-
mos” e de “independência”,
mais de 700 dos 948 prefeitos da
Catalunha mostraram neste fi-
nal de semana, em Barcelona,
sua determinação para organi-
zar o referendo de autodetermi-
nação para a região.

Os prefeitos prometeram ce-
der locais em suas jurisdições
para que pessoas possam votar
em 1˚ de outubro no referendo
do governo regional. A consulta
foi declarada ilegal pelo Tribu-
nal Constitucional e tem a oposi-
ção do governo de Madri.

Os separatistas são maioria
no Parlamento regional desde
2015, mas a sociedade catalã se
mostra dividida diante da inde-
pendência, segundo pesquisas.


