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FRANÇA

Le Pen e Macron vão
disputar segundo turno
JEFF PACHOUD / AFP / CP
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Conforme estimativas
depois da eleição de
ontem, o centrista ficou
à frente da candidata
da extrema direita

P

— Cerca de 70% dos
47 milhões de eleitores
habilitados votaram ontem no primeiro turno
das eleições presidenciais francesas. O candidato centrista Emmanuel Macron e a candidata
da extrema direita, Marine Le
Pen, se qualificaram para disputar o segundo turno, em 7 de
maio, e suceder o presidente socialista François Hollande. Segundo estimativas de três institutos de pesquisa, Macron, de
39 anos, obteve entre 23% e
24% dos votos, à frente de Le
Pen, de 48 anos, com 21,6% e
23% dos votos. Segundo esses
mesmos levantamentos, o candidato da direita François Fillon
(19%-20,3%) e o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon (19,5%—20%) foram eliminados, empatados no terceiro lugar.
Outros sete estavam na disputa.
Pela primeira vez uma eleição
presidencial foi disputada em regime de estado de urgência, instaurado após os atentados de 13
de novembro de 2015, reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. No total. 50 mil policiais e 7 mil militares foram mobilizados para garantir a segurança no território francês.

Siga as
instruções da
capa e confira
vídeo sobre
a eleição.

aris

Eleitores foram às urnas no primeiro pleito em regime de emergência no país

X

PRINCIPAIS PROPOSTAS DOS DOIS CANDIDATOS
O centrista Emmanuel Macron
defende medidas como o corte de
120 mil cargos no funcionalismo
público, redução do gasto público,
diminuição dos encargos sobre
salários e menos impostos para
empresas. Seu programa prevê
um sistema universal de segurodesemprego financiado com tributos. Também defende um sistema
de aposentadoria universal com
normas comuns de cálculo. Quando à imigração, uma das propostas é o exame dos pedidos de asilo em menos de seis meses, incluindo a solicitação de recurso.
Em relação à Europa, quer um
orçamento, um Parlamento e um
ministro das Finanças próprios
para a zona do euro, além da criação de uma força de 5 mil guardas fronteiriços europeus.
■

A candidata da extrema direita,
Marine Le Pen, defende a fusão
dos sistemas de redução de contribuições sociais para as empresas, beneficiando aquelas que
mantenham os empregos. Propõe
ainda imposto adicional pela contratação de trabalhadores estrangeiros. Seu programa prevê a eliminação da tributação sobre as
horas extras e a manutenção das
35 horas semanais, com negociações do tempo de trabalho. A aposentadoria seria aos 60 anos com
40 anos de contribuição. Quanto
à imigração, propõe restringir condições de asilo e endurecer as de
reagrupamento familiar. No âmbito europeu, prevê negociar em
Bruxelas a saída do euro e o retorno às fronteiras nacionais, saindo do espaço Schengen.
■

Reações ao resultado da eleição
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ENVELOPES Nº 1, 2 E 3)
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

PROCESSO Nº 3737-01.00/16-5

OBJETO: Contratação de agência especializada para prestação de serviços
de publicidade, realizados integradamente, com abrangência estadual, para
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Logos após a divulgação das
estimativas dos institutos de pesquisa em relação ao primeiro
turno na França, o governo alemão anunciou apoio a Macron.
“É bom que @EmmanuelMacron tenha tido sucesso com sua
posição por uma UE forte +
uma economia social de mercado. Boa sorte para as próximas

duas semanas”, tuitou Steffen
Seibert, porta-voz da chanceler
Angela Merkel. Ex-ministro conservador das Finanças, George
Osborne felicitou Macron. Já o
deputado de extrema direita
Geert Wilders, aliado de Marine
Le Pen, viu “um dia radioso para os patriotas na França e em
outros lugares, que querem

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RS informa o resultado do julgamento técnico procedido pela Subcomissão
Técnica:
Em 1º lugar a licitante Pública Comunicação Ltda. (Moove) com 93,1 pontos;
em 2º lugar a proponente GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda. com
89,3 pontos; em 3º lugar a concorrente Escala Comunicação e Marketing
com 87,2333 pontos; em 4º lugar a concorrente Intal Comunicação Ltda.
(Integrada) com 86,2333 pontos; em 5º lugar a proponente JSMAX Publicidade
e Propaganda Ltda. (Engenho de Ideias) com 79,4666 pontos; em 6º lugar
a licitante SLM Comunicação e Marketing Ltda. com 78,3 pontos; em 7º
lugar a concorrente Rauppur Comunicação Ltda. (Rage) com 72,8 pontos;
em 8º lugar a proponente Alvo Global – Publicidade e Propaganda Ltda. com
71,7333 pontos.
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de
recurso, conforme o disposto no subitem 12.14 do instrumento convocatório.
A ata Nº 04 – abertura do envelope Nº 2 (proposta técnica – via identificada
do plano de comunicação publicitária) e apuração do resultado final do
julgamento técnico procedido pela subcomissão técnica – está disponível
no portal da AL-RS na internet, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.al.rs.gov.br/compras.

Ricieri Dalla Valentina Júnior,

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

mais soberania nacional, menos
de UE e de imigração”.
Nesse domingo à noite em Paris, cerca de 300 manifestantes,
considerados “antifascistas”, entraram em confronto com a polícia. Um organizador pedia que os
participantes se manifestassem
“contra Marine e contra Macron”.
Três pessoas foram presas.

direto ao ponto
Avós encontram mais
um neto desaparecido

Coreia do Norte deteve
cidadão americano

Marinha dos EUA faz
exercício no Oriente

A organização das Avós da Plaza de Mayo anunciou ter encontrado o 122˚ neto desaparecido durante a ditadura militar na Argentina (1976-1983). A entidade prometeu divulgar os detalhes da
descoberta nesta terça-feira. O
jornal Página 12 disse que se trata do filho de Iris Nélida García
Soler e de Enrique Bustamante,
casal de militantes montoneros
sequestrado em 1977 pela Polícia
Federal argentina.

Um cidadão norte-americano foi
detido quando tentava sair da Coreia do Norte na sexta-feira, segundo a agência sul-coreana de
notícias Yonhap. O país asiático
ainda não confirmou, mas os Estados Unidos admitiram a informação. Um desertor da Coreia da Norte disse à AFP que para o regime
de Pyongyang é importante manter um refém norte-americano para dissuadir os Estados Unidos de
desestabilizar o governo local.

■

■

■

O porta-aviões USS Carl Vinson
e sua escolta iniciaram exercícios
navais com o Japão ontem, no
Mar das Filipinas, informou a Marinha dos Estados Unidos. A ação
ocorre em um momento de crescente tensão entre os governos
da Coreia do Norte e dos EUA.
Uma nota da Marinha norte-americana explicou que o objetivo do
exercício é manter as forças preparadas para defender a região
em caso de necessidade.

