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 ⁄ FRANÇA

Mais de um milhão de pes-
soas (1,12 milhão), 80 mil só em 
Paris, protestaram nesta quinta-
-feira na França contra a reforma 
da Previdência impulsionada pelo 
presidente Emmanuel Macron, in-
formou o Ministério do Interior. 
A maior greve geral dos últimos 
12 anos foi convocada por centrais 
sindicais de diversas categorias em 
resposta à proposta, que pretende 
aumentar a idade mínima para 
aposentadoria de 62 para 64 anos. 

A última grande mobilização 
do tipo ocorreu em 2010, quando 
o governo do conservador Nico-
las Sarkozy também propôs uma 
mudança previdenciária. Na épo-
ca, Sarkozy conseguiu aumentar a 
idade mínima de aposentadoria de 
60 para 62 anos. 

Reformar o sistema de Previ-
dência da França é um objetivo 
antigo de Macron, que suspendeu 
a tramitação de uma reforma an-
terior no começo de 2020 por cau-
sa do avanço da pandemia da 
Covid-19. Durante sua campanha 
de reeleição, no entanto, o novo 

Mais de 1 milhão protestam 
contra reforma de Macron
Projeto da previdência prevê aumento da idade para a aposentadoria

Maior greve geral em 12 anos foi convocada por centrais sindicais

ALAIN JOCARD/AFP/JC

sistema foi uma de suas princi-
pais propostas.

Mas depois de anos de crise, 
com os protestos sociais liderados 
pelos coletes amarelos, pandemia 
e inflação, o jornal Le Parisien 
aponta que a reforma representa 
um “teste decisivo” para Macron 
sobre seu mandato e sobre “a mar-
ca que deixará na história”. O pla-
no atual, apresentado pela premiê 
Élisabeth Borne, prevê além do au-
mento da idade mínima, o aumen-

to do tempo mínimo de contribui-
ção para aposentadoria integral (de 
42 para 43 anos). Há dispositivos 
diferenciados para quem começou 
a trabalhar antes dos 20 anos.

De acordo com uma pesquisa 
da Ipsos publicada na quarta-fei-
ra, embora 81% dos franceses con-
siderem que algum tipo de refor-
ma previdenciária seja necessária, 
61% rejeitam o texto atual. Além 
disso, 58% disseram apoiar o mo-
vimento grevista.

Feriadão na China pode potencializar propagação

Milhões de chineses viajaram 
para suas cidades natais nesta 
quinta-feira para celebrar o feria-
do prolongado do Ano Novo Lu-
nar com a família, uma situação 
que preocupa pelo potencial de 
propagação da Covid-19 nas áreas 
rurais. A previsão do governo é de 
mais de dois bilhões de viagens 
em um período de 40 dias entre ja-

neiro e fevereiro na China, em um 
dos maiores deslocamentos em 
massa de pessoas do mundo.

A chegada às áreas rurais 
de milhões de habitantes, onde o 
coronavírus se espalhou ampla-
mente, pode levar a um aumento 
do número de casos de Covid-19 
nessas localidades, com poucas 
infraestruturas de saúde. Nesta 
quinta-feira, as principais estações 
de trem em Pequim e Xangai esta-
vam lotadas.

O presidente Xi Jinping mani-
festou sua preocupação com o im-
pacto da doença nas áreas rurais 
neste feriado prolongado à agên-
cia de notícias estatal Xinhua. O 
presidente “insistiu nos esforços 
para melhorar os cuidados médi-
cos para os mais vulneráveis ao 
vírus nas áreas rurais”, relatou a 
Xinhua, citando as conversas de 
Xi em uma série de videoconfe-
rências com profissionais de saú-
de, pacientes e trabalhadores.

 ⁄ NOVA ZELÂNDIA

Jacinda Ardern anuncia renúncia ao cargo de premiê

A primeira-ministra da Nova 
Zelândia, Jacinda Ardern, vai 
deixar o cargo por estar “sem 
energia”, anunciou em um even-
to de seu partido nesta quinta-fei-
ra. “Para mim, chegou a hora”, 
declarou ela durante reunião 
com membros do Partido Traba-
lhista. O país terá eleições gerais 
em 14 de outubro.

Jacinda prometeu uma “po-

sitividade implacável” como 
primeira-ministra da Nova Ze-
lândia, mas, ao anunciar sua 
renúncia inesperada nesta quin-
ta-feira, admitiu o desgaste sofri-
do pelas intensas demandas do 
cargo. Ardern, de 42 anos, foi 
eleita premiê em 2017 e, em seu 
primeiro mandato tumultuado, 
enfrentou o pior ataque terroris-
ta da história da Nova Zelândia, 
uma erupção vulcânica mortal e 
a pandemia da Covid-19.
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COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED
GERAÇÃO LTDA – UNICRED CENTRAL GERAÇÃO

CNPJ nº 01.634.601/0001-19 NIRE 43400010858

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realização a DISTÂNCIA, formato DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED GERAÇÃO LTDA – UNICRED
CENTRAL GERAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da sociedade, convoca
suas filiadas, que nesta data são em número de 12 (doze), para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a ser realizada no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2023, a realizar-se a DISTÂNCIA, no
formato DIGITAL, conforme informações abaixo:
Horário: às 18h (dezoito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas
em condições de votar; às 19h (dezenove horas) em segunda convocação, com a presença de metade
mais uma das filiadas com direito a voto; e às 20h (vinte horas), em terceira e última convocação, com
a presença mínima de 07 (sete) filiadas em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre os
assuntos da ordem do dia a seguir transcrita.
Ambiente virtual: mediante acesso à ferramenta Teams, através do link que será disponibilizado previa-
mente às associadas.

ORDEM DO DIA
1) Reforma do Estatuto Social da Cooperativa para adequações relacionadas às atualizações normativas
trazidas pela Lei Complementar 196/2022 e Resolução CMN 5.051/2022;
2) Consolidação e aprovação da nova versão do Estatuto Social, com todas as adaptações e correlações
necessárias, inclusive no que se refere à nomenclatura dos cargos estatutários;
3) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Finalmente informa que:
1) a documentação relacionada aos assuntos da assembleia será disponibilizada previamente às filiadas,
além de estar acessível durante toda a solenidade, em tempo real;
2) a assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio
eletrônico disponibilizado pela Cooperativa, com expressa transcrição na ata;
3) o ambiente digital da assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, smartphone
ou tablet, sendo que a Cooperativa disponibilizará suporte em tempo real para auxiliar as filiadas durante
o conclave, cuja forma de contato será encaminhada junto de instruções complementares antes da data
da Assembleia.

Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2023.
Dr. Paulo Abreu Barcellos

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES MARITIMOS E
FLUVIAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

– SINFLUMAR –
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINFLUMAR, com base territorial no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições estatutárias CONVOCA os trabalhadores (sócios ou não) das Empresas de Navegação,
Agências de Navegação Marítimas e Fluviais e Terminais de Contêineres, que exercem suas atividades
dentro da base do sindicato, para reunirem-se em Assembléias Gerais Extraordinárias a serem realizadas,
nas seguintes datas, 1ª - No dia 30 de janeiro de 2023, às 14 horas em primeira e às 14:30 horas em
segunda e última convocações, a ser realizada através da plataforma ZOOM para os trabalhadores que
exercem suas atividades emAgências de NavegaçãoMarítimas e Fluviais e Terminais de Contêineres,;
2ª – No dia 31 de janeiro de 2023, às 14:00 horas em primeira e às 14:30 horas em segunda e ultima
convocações, a ser realizada através da plataforma ZOOM para os trabalhadores que exercem suas
atividades em Empresas de Navegação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)Autorizar
o encaminhamento de negociações com vistas a convenção coletiva com os respectivos sindicatos que
representam as categorias econômicas SINDARSUL (Empresas de Navegação);SINDANAVE (Agências de
Navegação), SINTERMAR e SINDOP (Terminais de Contêineres); 2) Em caso demalogro das negociações
decidir sobre a conveniência ou não de instauração de dissídio coletivo de natureza econômica e jurídica; 3)
Em qualquer das hipóteses fixar as bases da proposta e /ou pedido; 4) Deliberar sobre as importâncias ou
percentuais a serem descontados dos trabalhadores e recolhidas em favor da entidade para fins de assistência
social, educacional e operacional das atividades sindicais; 5) Conceder poderes à diretoria da entidade
para negociar com as categorias econômicas / empresas, proposta de acordo, podendo assinar termo de
acordo e constituir procurador; 6) Deliberar por manter Assembléia Geral prorrogada em aberto em caráter
permanente até a decisão final, devendo sua reconvocação ser feita através de boletins volantes com ampla
divulgação na categoria; 7) Discussão e deliberação, aprovando ou não, sobre a concessão de poderes ao
sindicato profissional para ajuizar ações trabalhistas como substituto processual de integrantes da categoria,
sindicalizados ou não. Porto Alegre, 20 de janeiro de 2023. Valdez Francisco de Oliveira - Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO/RS

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº: 01/ 2023. Processo: 05/2023. Tipo: Menor Preço
por Item.Objeto: Registro de Preços objetivando futuras aquisições de GênerosAlimentícios para Meren-
da Escolar. Abertura da Sessão: dia 02/02/2023 às 09:00. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Das 07:00hs às 13:00hs
, Avenida Frei Teófilo 414 - Centro, Machadinho – RS, pelo fone: (54) 3551-1254 - Setor de Licitações ou
email: licitamachadinho@gmail.com Machadinho, 19 de janeiro de 2023.

Dorival de Lima Vilarino - Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL- RS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 04/2023 - Processo Administrativo nº 09/2023
O Prefeito Municipal de Cristal do Sul-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, que às 08:00 horas, do dia 02 domês de fevereiro de 2023, serão abertos os envelopes do
pregão presencial nº 04/2023, objetivando a Compra de Produtos/Materiais de Limpeza/Higienização
de prédios escolares e SMEC do Municipio de Cristal do Sul-RS. Demais informações e cópias do
edital poderão ser adquiridos na secretaria municipal da administração, nos horários de expediente das
07:00 ás 13:00 horas, ou pelo fone (55) 3616.2215 ou 3616-2217, site www.cristaldosul.rs.gov.br mail:
cristaldosul@cristaldosul.rs.gov.br, Cristal do Sul-RS, 19 de janeiro de 2023.

Otelmo Reis da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

Processo Administrativo nº 65/2023. Objeto: Pavimentação em Bloco
Intertravado na Estrada de Morro dos Leffa. Abertura: 07/02/2023 às 15h.
Edital e informações, no setor de licitações, fone (51) 3664-0011, das 13h
às 19h, de 2ª à 6ª-feira, site: www.dompedrodealcantara.rs.gov.br e-mail:
licitacao@dompedrodealcantara.rs.gov.br

Rodrigo Boff Daitx - Prefeito Municipal em Exercício

AVISODELICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023

SSSINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ELEIÇÕES SINDICAIS -AVISO
OPresidente do SINDICATO DA INDÚSTRIADOARROZ NO ESTADODORIO GRANDE DO SUL no uso
de atribuições estatutárias, AVISAas empresas associadas que, em ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA a
ser realizada no próximo dia 28 de fevereiro de 2023, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, às 10:30 horas, ou
em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, às 11:00 horas, na sede da entidade, sita à Rua Chaves Barcelos, nº 36,
sala 605, em Porto Alegre /RS, e também por videoconferência (Microsoft Teams), será realizada Eleição
para composição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos representantes junto à Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul - Fiergs, e respectivos suplentes, para o triênio a iniciar em 1º de abril de 2023;
Notas: - O registro de chapas poderá ser procedido junto à Secretaria da entidade, até o dia 06 de fevereiro,
cujo horário de funcionamento é das 8:30 às 12:00 horas. - o Edital de Convocação da Eleição encontra-se
afixado na sede e o Estatuto e o Regulamento Eleitoral estão à disposição.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2023.
Elio Jorge Coradini Filho, Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO
EXTRATO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.
A Prefeita Municipal de Novo Barreiro/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de
Pregão Presencial nº 003/2023, Registro de Preços nº 002/2023. Objeto: Registro de Preços paraAquisição
Parcelada deGênerosAlimentícios para a Secretaria Municipal de Educação domunicípio de Novo Barreiro/
RS. Data: 01 de fevereiro de 2023, às 9 horas. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Novo Barreiro/RS,
sita na Av. São João Batista, 415, Bairro Centro – Novo Barreiro/RS. Edital no site: www.novobarreiro.
rs.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. XX (55) 3757.1100, das 8h
às 12h e das 13h às 17h. Novo Barreiro- RS, dia 19 de janeiro de 2023. MARCIA RAQUEL RODRIGUES
PRESOTTO. Prefeita Municipal


