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Joel Banha 

comenta expulsão 
do PT e diz que 

ação foi um ato de 
vingança 

O Política - 4 

8 CONFRONTOS 

COMPROMISSO COM A NOTÍCIA 

ASSALTANTES TOMBAM MORTOS DIANTE DO BOPE 

Remoções. Corpos de assaltantes foram removidos para Politec 

MP Eleitoral ajuíza 
ações contra José 
Tupinambáe 
ADdréAhdon 

e Política -1 

Filhos apelam pela 
retomada de buscas a 
avião que desapareceu 
entre Pará e Amapá 

GCidades-4 

Do is criminosos morreram em con fron tos distin
tos na quarta- feira (19) com o Bope. O pr imei ro caso 
ocorreu no bairro Novo Horizonte, onde um elemento 
que havia acabado de tomar uma mo to em assa lto 
recebeu os po li ciais à bala em uma vila de qu itinetes. 
No revide ele ac abou morto. O segundo crim inoso -
co ndenad o a 27 anos de prisão por assa lto - troco u 
ti ros co m as equ ipes do Bope em uma área de pas
sare las do ba irro Beiral. O band ido estava foragido 
do lapen desde janeiro deste ano . .ap 1• . 1 4 ... o 1c1a- e 

e Varredura 
Agentes encontram estoques, celulares, 
drogas e bebidas em celas do Iapen 

OGeral- 8 

Saúde indígen 
é discutida durante 
conferência em 

~~ . Macapá 
•)\I"· 

' 1t1\\\\\' GCidades-1 

e A partir de hoje GCidades - 3 

Presos passam a usar tornozeleiras eletrônicas 
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NERGÓCIOS e Contrato inclui ainda o direito de compra para 100 aeronaves adicionais, que podem elevar valor do acordo a US$ 9,38 bilhões 

Embraer confirma venda de 100 jatos E175 para Republic Airways por USS 4,69 bilhões 

A Embraer assinou nesta quinta-feira (20) um contrato para 
produzir 100 jatos comerciais E175 para a companhia aérea 
Republic Aif\'/ays. A encomenda firme tem valor de US$ 

4,69 bilhões e as entregas começarão em 2020. 

dos neste segmento de jatos de 76 assentos. 

Azul 

O acordo havia sido divulgado inicialmente em julho durante 
o Farnborough Airshow, em Londres, como uma carta de inten
ção. O pedido firme será incluído na carteira de pedidos firmes 
(backlog) da Ernbraer do quarto trimestre de 2018. 

Na quarta-feira (19), a Embraer anunciou um contrato para 
produzir 21 jatos comerciais E195-E2 para a Azul. 

Segundo a Embraer, o contrato também inclui direitos de com
pra para 100 jatos El 75 adicionais, com opções de conversão para 
o E175-E2. Com todos os direitos de compra sendo exercidos, o 
contrato chega a um valor de US$9,38 bilhões. Atualmente, a 
Republic opera uma frota de quase 190 aeronaves E170 e E175. 

A carta de intenção de compra destas aeronaves também havia 
sido revelada em julho durante a Farnborough Airshow. O acor
do tem valor de US$1,4 bilhão conforme preço de lista das aero
naves. O acordo entre a fabricante brasileira e a Azul é um com
plemento de um contrato de 2015, quando foram compradas pela 
aérea 30 aeronaves. Juntas, as duas encomendas totalizam 51 jatos. 
A primeira entrega está prevista para 2019. 

Com este novo contrato, a Embraer vendeu mais de 535 jatos 
E175 para companhias aéreas na América do Norte desde janeiro 
de 2013, sendo a responsável por mais de 80% de todos os pedi-

Os aviões comprados pela Azul serão produzidos na sede da 
Embraer, em São José dos Campos. Na carteira de pedidos do 
E190-E2, a fabricante brasileira soma 106 pedidos firmes, com 90 
opções de compra. 

COMUNICADO DE RECALL 

VE ICULO 1 ANO/MODELO 1 NUMEROS DE SERIE DOS CHASSIS ENVOLVIDOS 
IN-'O íOJíNCA r fMO f)O<OTO I 

Argo 2018 H 76627 o H89388 

Cronos 20 18/20 19 020611 o 0404 84 

Mobi 2018/20 19 573942 o 574380 

A FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. convoco 
os proprietários dosveícu los Argo {versões 1 .0 , 1 .3 e 1 .8, ano/modelo 2018), 
Cronos (versões 1 .3 e 1.8, ano/modelo 2018/2019) e Mobi {versão 1 .0, 
ano/modelo 2018/2019) para, a part ir do di a 24 de dezembro de 2018, 
agendarem seu comparecimento em uma da s concessionários FIAT a fim 
de que seja providenciada, gra tuitamen te, a substituição do eixo 
intermed iário da col una da direção e létr ica dos veículos mencionados. 

Foi d e tectado a possibilidade de fo lho du rante o processo de so ldagem 
do referida peço, o qu e pode possibi litar o seu desocop lomen to, com 
even t ual perda inesperado do control e do di reção do veícul o e m movimento, 
aumentando o risco de coli são, com consequentes danos f ísicos e materiais 
ao condutor, aos passageiros e a t e rceiros. 

O tempo estimado d e repa ro é de oproximodomente 1 (u ma) hora. 
Solicitamos que agende suo v is ita previamente no concessionário FIAT 
de s uo preferência. 

Poro consulto d os números dos chossis envo lvidos e/ou obter mais 
info rmações, acesse o si te www.fiat.com.br ou contate a Centra l de 
Serviços ao Cliente FIAT pelo telefone 0800 707 1000. 

Co m esta iniciativa, o FCA v iso a sseg uror o sa ti s fa ção 
d e seu s cli e ntes, garan tindo a qualidade, a segu ran ça 
e o confiobilidade dos veículos da marco FIAT. 

No trânsito, a vida vem primeiro. 
C ENTRAL DE SERVIÇOS AO C LIE NTE 

www.flat.com.br 

Boves~a sobe sustentada 

por Vale, apesar de m!ior 
deslavoráv~ 
O principal índice da 

bolsa brasileira, a B3, 
opera em alta na 

manhã desta quinta-feira (20), 
um dia após o Federal Reser
ve (Fed, banco central ameri
cano) elev ar pela 4ª vez no 
ano os juros nos Estados Uni
dos e à manutenção de pers
pectivas de mais aumentos no 
próximo ano. 

Os papéis da Vale ajudam 
a sustentar o Ibovespa no azul, 
na esteira do avanço dos pre
ços do minério de ferro na 
China. 

Na véspera, o Ibovespa 
fechou em queda de 1,08%, a 
85.673 pontos. Na parcial do 
mês, o índice acumula queda 
de 4,28%. No ano, entretanto, 
ainda tem alta de 12,14%. 

Cenário externo 
Na véspera, o Fed confir

mou as expectativas no mer
cado e subiu os juros para a fai
xa de 2,25% a 2,50%. 

Ao mesmo tempo, contu
do, reduziu número de altas 
esperadas para 2019, de três 
para duas, e cortou a previsão 
para o crescimento da econo
mia norte-americana. 

O Banco Central dos EUA, 
porém, reduziu a previsão de 
crescimento para este ano de 
3,1 % para 3%. Em 2019, o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
norte-americano também deve 
crescer menos, segundo o Fed. 

•Preços do petróleo caem para 
menor cotação desde setembro de 2017 
O s preços do petróleo operam em fone queda nesta quin

ta-feira (20), atingindo um mínimo de mais de um ano 
devido às preocupações com o excesso de oferta e a 

perspectiva mais fraca da proOJra de energia. 
Os mercados cairam em todo o mundo depois que o Fede

ral Reseive (Fed, o banco central dos EUA) ter elevado a taxa 
de juros pela quarta vez neste ano e ter mantido a maior parte 
das suas projeções para mais aumentos nos próximos dois anos. 

O petróleo dos Estados Unidos chegou a cair 2,35 dólares 
por barril, ou cerca de 4,9%, para US$ 45,82, antes de se recu
perar ligeiramente. 

O Brent também chegou a cair 2,60 dólares, ou 4,5%, para 
uma minirna de US$ 54,64 o barril, atingindo seu menor valor 
desde setembm de 2017. 

Ambos os principais contratos futuros do petróleo se recu
peraram fortemente na quarta-feira, mas agora se aproximam 
de seus níveis mais baixos em mais de 15 meses, mais de 30% 
abaixo das máximas de vários anos alcançadas no início de 
outubro. 

"A recuperação de quarta-feira foi curta", disse Xi Jiarui, 
analista-<:hefe de petróleo da consultoria JLC. 

"Os investidores rapidamente voltaram sua atenção para a 
deterioração dos fundamentos nos mercados de petróleo, 
incluindo mais sinais de desaceleração do crescimento econ~ 
mico no ano que vem, produção recorde e falta de confiança 
com a promessa da Opep de reduzir a produção." 

A Organização dos Paises Exportadores de Petróleo e outros 
produtores de perróleo, incluindo a Rússia, concordaram nes
te mês em reduzir a produção em 1,2 milhão de barris por dia 
(bpd) na tentativa de reduzir os estoques e aumentaras preços. 

Mas os cortes não acontecerão até o mês que vem, e a prcr 
dução encontra-se em patamares recordes nos Estados Uni
dos, na Rússia e na Arábia Saudita. 

ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Comissã o Pe rmanente de Licitação 

AVISO DE 
ADIAMENTO DE LICITACÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPUALAP 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de agenciamento de 
viagens compreendidos a emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, de acordo com as especificações e 
quantitativos descritos neste Edital e seus anexos. 
Dia: 07 de janeiro de 2018. 
Hora: 09:00h (horário local) 
Local: Sala da CPUALAP, localizada no prédio da 
Assembleia Legislativa, sito a Rua Santos Dumont, nº 
2089, esquina com Av. Desidério Antônio Coelho, 
Bairro Buritizal - Macapá-AP. 
Retirada do edital : Através do site: http://www. 
al.ap.qov.br/transparencia no link Licitacão ou na 
Sala da CPUALAP no endereço supracitado, em dias 
úteis das 08:00h às 13:00h. Dúvidas e pedido de 
esclarecimentos no endereço acima ou pelo e-mail. 
cpl.al.ao@gmail.com. 

Macapá-AP, 19 de dezembro de 2018. 

Georgton Rosa de Oliveira 
Pregoeiro - AL 


