SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, EMPRESAS
CORRETORAS DE SEGUROS CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL – SINCOR/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°. 002-2018
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, nos termos do Capítulo VIII, da Convenção do
Condomínio do Centro Clínico Sul, localizado no SHLS Quadra
716, Conjunto "L", em Brasília - DF, ficam os Senhores condôminos,
convocados a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária que
será realizada no próximo dia 12 de julho de 2018, quinta-feira,
às 19:00h, em primeira convocação com 2/3 dos condôminos e
em segunda convocação às 19:30h, com qualquer número de presentes, no refeitório do prédio para deliberarem a seguinte pauta:
1) Apresentação do projeto de prevenção e combate a incêndio
aprovado em 05/03/2018 em cumprimento de exigências feitas
pelo corpo de bombeiros militar do Distrito Federal com deliberação
para sua execução;
2) Apresentação do projeto de ar condicionado, cujo conceito foi
aprovado na assembleia extraordinária de 23/11/2017, com necessidade de alteração do telhado das coberturas das torres 1 e 2.
Sua presença é muito importante. Caso não possa comparecer
pessoalmente, sugerimos nomear um representante conforme
estabelece o artigo 32° da Convenção do Centro Clínico Sul "Os
condôminos poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais
por procuradores legalmente constituídos. Cada procurador
poderá representar um só condômino".
Lembramos que conforme o artigo 31° da Convenção do Centro
Clínico Sul "Os condôminos que estiverem em atraso no pagamento das cotas que lhes caibam nas despesas comuns, não poderão
tomar parte, votar ou serem votados nas Assembleias Gerais".
Atenciosamente,
Conselho Administrativo do Centro Clínico Sul

O Presidente do SINCOR-DF, no uso das atribuições estatutárias, vem, pelo presente edital, convocar os Corretores de
Seguros, Empresas Corretoras de Seguros, Capitalização e Previdência Privada no Distrito Federal, filiados, associados e
quites com as suas obrigações, para a AGO - Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social do SINCOR-DF,
no SCS - Quadra 01 - Bloco “D” - Edifício JK - Salas 51 a 54, Brasília - DF, no dia 07 de agosto de 2018, terça-feira, às
9h30, em 1ª convocação, com número regulamentar de presentes, ou às 10h00, em 2ª convocação, cumprindo ao disposto no Estatuto Social, com qualquer número de presentes, para apreciação, votação e aprovação das contas do
Sindicato dos Corretores de Seguros, Empresas Corretoras de Seguros, Capitalização e Previdência Privada no Distrito
Federal, referente aos meses de janeiro a junho do exercício de 2018. Brasília, 26 de julho de 2018. Dorival Alves de
Sousa, Presidente.

EDITAL CRO-DF Nº 04/2018
O Presidente em Exercício da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de
Odontologia do Distrito Federal faz saber que o Plenário do CRO-DF decidiu
inscrever as Chapas nº 01, nº 02 e nº 03 as quais, em consequência, concorrerão à eleição para a renovação do corpo dirigente do CRO-DF, convocada
através do Edital nº 03/2018, publicado no D.O.U. de 03/05/2018.
A eleição será realizada em 08 de agosto de 2018, no horário da 0h às 21h
(horário de Brasília) pela internet, por meio do aplicativo "eleja online" ou site
www.crodf.org.br, e das 9h às 21h para o voto presencial, pelos computadores
disponibilizados na Sede do CRO-DF, situada no SCN, Quadra 01, Bloco E,
Edifício Central Park, Asa Norte, Brasília-DF. A votação é obrigatória para
todos os cirurgiões-dentistas com direito a voto.
O Edital completo, contendo todas as informações relativas à eleição, encontra-se afixado na sede do Conselho Regional de Odontologia do Distrito
Federal e na página oficial do CRO-DF (www.crodf.org.br).
Brasília - DF, 09 de julho de 2018.
Bernardo Moura Trigueiro, CD
Presidente em Exercício
da Comissão Eleitoral do CRO-DF

AVISO DE LICITAÇÃO
O Crea-DF torna pública a repetição da tomada de preços
01/2018 para os lotes 3 e 4, a ser realizada no dia 03 de Agosto
de 2018 às 15:00h, para a contratação de empresa especializada
em solução de áudio, conforme especificações constantes no edital
e seus anexos. O edital poderá ser retirado no SGAS 901, Conj. D
- Brasília-DF ou no sítio: www.creadf.org.br. Juliana CardosoPresidente da CPL.

Informe Publicitário
Com hegemonia e unilateralismo, encontro entre Trump e Putin é incapaz de salvar relações bilaterais.
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concretizaram seu primeiro encontro ontem (16) em Helsinki, capital da Finlândia. Após a reunião de porta fechada que durou várias horas, os dois líderes de Estado qualificaram o encontro como construtivo.
Afinal de contas, os conflitos constantes não correspondem aos interesses de nenhuma das partes. Na prática, as contradições entre os EUA e a
Rússia são complexas, e se dividem em dois tipos: os conflitos de interesses e as contradições de valores.
Quanto à questão da Síria. Apesar de os dois países divergirem quanto ao assunto, existe entre eles o espaço de conciliação, ou até de cessão.
À medida que o poder de Bashar Al-Assad torna-se mais estável, não exclui-se a possiblidade da administração Trump reconhecer a legalidade
do seu governo, em troca de forçar a Rússia a reduzir a participação militar do Irã na Síria.
A questão da Ucrânia, porém, parece ser uma diferença de valor entre os EUA e a Rússia. Para Putin, a retomada da Crimeia é uma questão de
defesa dos próprios interesses, enquanto para os EUA, a ação russa na região constitui uma invasão e uma ameaça para a segurança de toda a
Europa. Existe pouca esperança de que os dois países cedam nesta questão.
De fato, a desconfiança predomina nas relações bilaterais da Rússia e dos EUA. Esta desconfiança resulta da Guerra Fria, e não se disseminou
com o fim desta. Restringir o espaço estratégico de sobrevivência da Rússia sempre foi uma política da Casa Branca. Um dos exemplos é o alargamento da Aliança Atlântica ao Leste da Europa.
No que diz respeito à ordem internacional, Putin sustenta a diversificação, enquanto os EUA não querem abandonar sua hegemonia. Na área
econômica, a Rússia defende o livre comércio e multilateralismo, mas os EUA caminham cada vez rumo ao protecionismo e unilateralismo.
Se os EUA não abandonarem sua posição de hegemonia e unilateralismo, os encontros entre Trump e Putin, sejam quantos forem, não salvarão
as relações quase congeladas entre a Rússia e os EUA.

