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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

A Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA convida empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para
apresentar manifestações de interesse para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das Unidades
da COMPESA Integrantes da Bacia do Rio Ipojuca. A consultoria pretendida (“Serviços”) têm execução de 08 (oito) meses
e requer experiência em: elaboração de diagnóstico ambiental, PGRS, estudos de viabilidade econômica. É requerida
equipe técnica formada por Eng. Civil, Eng. Ambiental e Economista. As empresas e/ou instituições interessadas deverão
fornecer informações (portfólios, currículos, atestados etc.) que indiquem que são qualificadas e possuem experiência
para executar os serviços requeridos. O procedimento de seleção dar-se-á na modalidade da Seleção Baseada nas
Qualificações do Consultor – SQC, conforme as Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo
BID GN 2350-9, e as empresas poderão associar-se na forma de joint venture/consórcios, mediante a apresentação de
portfólio, currículo da equipe técnica, atestados, ficha resumo dos projetos executados, acervo técnico dos contratantes,
etc., até o dia 30 de setembro de 2019, às 16:00 h, para o endereço: Av. Cruz Cabugá, nº 1387 (acesso pela Av. Dr.
Jayme da Fonte, S/N, Centro Administrativo Gov. Eduardo Campos, 6º andar, Gerência de Programas Especiais-GPS),
Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.040-000. A íntegra desta Manifestação de Interesse e demais informações e requisitos
da Seleção podem ser acessadas pelo portal: http://www.compesa.com.br/noticias/psa-ipojuca-bid-manifestacao-de-
interesse-e-licitacoes, pelo e-mai: compesapsaipojuca@gmail.com, ou pelo Tel: (81) 3412-9674 / 3412-9554 (tratar com
Rose Simoni). Mauro Lacerda – Coordenador da UGP/PSAIpojuca e Gerente de Programas Especiais-GPS da COMPESA.

ASCECAP
Associação dos Funcionários da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, a Associação dos Funcionários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
ASCECAP, CNPJnº49.750.482/0001-96, comsedee foronaCapital doEstadodeSãoPaulo, naRuaBoaVista, nº 76, 1ª andar, Centro, CEP: 01014-000, neste
ato representada pela Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Aurea Pacheco Lima, nos termos dos Estatutos Sociais da entidade, convoca todos os
ASSOCIADOS, com direito a voto, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de setembro de 2019, às 12h00min (primeira chamada),
12h30min (segunda chamada), na sede da Associação, sito à Rua BoaVista, nº 76 - 1ª andar, para deliberarem sobre a seguinte OrdemdoDia: 1. Leitura
doparecerdoConselhoFiscal sobreaPrestaçãodeContas2018, 2.DiscussãoedeliberaçãodaPrestaçãodeContasdoexercíciode2018.

São Paulo, 13 de setembro de 2019
Aurea Pacheco Lima - Presidente doConselhoDeliberativo

FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

A Fundação Ataulpho de Paiva avisa aos interessados que fará realizar no dia 02 de outubro de 2019
às 14:00 horas, LICITAÇÃO na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, visando a
Aquisição de Contador de Particulas para a Garantia da Qualidade, Conforme Especificações Contidas
no Anexo I – Caderno de Especificações. Sessão de abertura das propostas no dia e hora acima
marcados, na Av. Pedro II, 260- São Cristóvão – Rio de Janeiro. Retirada do Edital e Anexos, bem como
maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no mesmo endereço, junto a Comissão de Licitação.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019
GERMANO GERHARDT FILHO - Presidente

Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ nº 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038

Extrato da Ata da 177ª Reunião de Diretoria Realizada em 27 de Junho de 2019
Certifico, para os devidos fins, que a Diretoria Executiva da Stratura Asfaltos S.A., em reunião levada a efeito em 27 de junho de 2019,
sob a presidência do Diretor Marcio Branco de Oliveira e com a presença da Secretária-Geral Adriana Pelatiero Iksilara, deliberou,
entre outros assuntos, sobre a matéria a seguir transcrita na íntegra: “------- ITEM 2 ------- Pauta 77/19 - Mudança de Endereço da Filial
da Sociedade (DIP-GOP-29/2019) - A Diretoria Executiva aprovou a mudança de endereço da Filial da Sociedade localizada na Avenida
Banco do Nordeste, s/nº, Bairro Tomba, CEP 44064-665, município de Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 59.128.553/0029-78 e NIRE 29900615383, para a seguinte localização BA 522 km 09, 1º andar, sala nº 25, Bairro Distrito Industrial,
CEP 43813-300, município de Candeias, Estado da Bahia, determinando que sejam adotadas todas as medidas necessárias perante
os órgãos públicos competentes para a efetiva regularização cadastral, em cumprimento ao item 2.2 da Tabela de Limites de
Competência em vigor.“ As demais deliberações havidas nessa reunião foram omitidas neste extrato, por dizerem respeito a interesses
meramente internos à Sociedade; cautela legítima amparada no dever de sigilo da Administração, consoante “caput” do artigo 155 da
Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), situando-se, por conseguinte, fora da abrangência da norma contida no parágrafo 5º
do artigo 289 da citada Lei. A ata foi assinada pelos Diretores: Marcio Branco de Oliveira, Mario Richa de Sá Barreto e Viviane
Salathé. Certificamos que a presente decisão é cópia fiel extraída da ata original. São Paulo, 27 de junho de 2019. Adriana Pelatiero
Iksilara - Secretária-Geral. JUCESP nº 482.926/19-3 em 10/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ nº 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária de Stratura Asfaltos S.A. Realizada
em 23 de Abril de 2019 (Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo

parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
Data, Hora e Local: 23 de abril de 2019, às 17 (dezessete) horas, na sede da empresa localizada na Avenida Paulista, 1754, 7º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas e do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Carlos Alberto Siqueira Gomes. Mesa: Sr. Ivan
de Sá Pereira Junior e Sr. Cláudio Kalaf Figueiredo Cruz, escolhidos pelo acionista na forma do artigo 128 da Lei nº 6.404/76. Convocação:
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. I - Assembleia Geral Ordinária Ordem do Dia: i.Deliberar sobre
o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis do exercício 2018; ii. Deliberar sobre o provisionamento contábil
da participação dos empregados nos Lucros ou Resultados (PLR) do exercício social de 2018; iii.Deliberar sobre a proposta de Orçamento de
Capital para o exercício social de 2019; iv. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2018; v. Deliberar sobre a remuneração
anual global dos administradores e conselheiros para o exercício 2019; vi. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal.
II - Deliberações: Dando início à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o primeiro item da ordem do dia foi colocado em discussão e o
acionista presente deliberou aprovar o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial de Demonstrações Financeiras e Contábeis
referentes ao exercício social de 2018, nos termos do parecer emitido pela auditoria independente KPMG Auditores Independentes.
Passando-se ao segundo item, o acionista aprovou o provisionamento contábil da participação dos empregados nos Lucros ou Resultados
(PLR), do exercício de 2018, no valor de R$ 60.425,16 (sessenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), que corresponde
a 1,5% do Lucro Líquido, ressaltando-se queeste valor será pagoaos empregados por forçado acordado emConvençõesColetivas deTrabalho
(CCTs), às quais estão vinculadas à Companhia. Passando-se ao terceiro item da ordem do dia, o acionista presente aprovou o Orçamento
de Capital no valor de R$ 4.275.480,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais), pela geração de caixa
das operações do exercício corrente, para suportar os investimentos orçados no Plano de Negócios 2019-2023. Passando-se ao quarto item
da ordem do dia, de acordo com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Financeiro do exercício aprovados nesta Assembleia
Geral Ordinária, a Stratura Asfaltos S.A.alcançou lucratividade, porém não há possibilidades de distribuição de dividendos devido a Companhia
apresentar prejuízos acumulados. Assim, conforme dispõe o Artigo 189 da Lei nº 6.404/76 e considerando a manifestação favorável do
Conselho Fiscal, a Assembleia Geral Ordinária aprova que o Lucro Líquido do exercício de 2018, no valor de R$ 4.005.413,43 (quatro milhões,
cinco mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), tenha a seguinte destinação: • Seja absorvido parte do prejuízo acumulado
pelo lucro líquido, pelas reservas de lucro e pela reserva legal, restando ainda um prejuízo acumulado de R$ 2.074.403,63 (dois milhões,
setenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos). Passando-se ao quinto item da ordem do dia, o acionista aprovou
a fixação da remuneração anual global dos administradores da Stratura nos seguintes termos: a) R$ 5.709.212,94 (cinco milhões setecentos
e nove mil duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos) no período compreendido entre abril de 2019 e março de 2020, aí incluídos no
caso da Diretoria Executiva, os honorários mensais, gratificação natalina, gratificação de férias, passagens aéreas, plano de saúde,
quarentena, previdência privada complementar, déficit Petros, bem como auxílio moradia na forma prevista no Decreto nº 3.255, de 19 de
novembro de 1999, vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser
concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base de
2019; b) recomendar a observância dos limites individuais definidos pelo SEST, ressaltada a sua competência para fixar esses limites para o
período de doze meses, por rubrica e por cargo, com manifestação conforme tabela enviada pela SEST, atendo-se ao limite global definido na
alínea “a”; c) delegar ao Conselho de Administração a competência para autorizar o pagamento efetivo mensal da remuneração, observado o
limite global e individual previstos nas alíneas “a” e “b”, respectivamente; d) fixar os honorários mensais dos membros do Conselho de
Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos
os valores relativos a adicional de férias e benefícios, perfazendo um total de R$267.080,54 (duzentos e sessenta e sete mil oitenta reais e
cinquenta e quatro centavos); e) vedar o pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado nesta assembleia para os
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos Lei nº 6.404/76, artigo 152;e f) condicionar
o pagamento da “quarentena” à aprovação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República - CEP/PR, nos termos da legislação
vigente. Passando-se ao sexto e último item da ordem do dia, o acionista deliberou por eleger para cumprir um mandato de 2 (dois) anos, os
membros do Conselho Fiscal, a saber: • o Sr. Carlos Alberto Siqueira Gomes, brasileiro, contador, portador da Identidade nº 06161817-9,
inscrito no CPF sob o nº 771.775.767-20, domiciliado à Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22031-912, membro
titular;•Sr.PedroGuedesCampelo,brasileiro,economista,portadorda Identidadenº09665942-0 IFP/RJ, inscritonoCPFsobonº069.503.097-
32, domiciliado à Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22031-912, membro titular; • Sr. Marco Antonio Gibin de
Freitas, brasileiro, contador, portador da Identidade nº 089868/0-2 CRC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.284.257-73, domiciliado à Avenida
República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22031-912, membro suplente; • Sr.Luís Eduardo Queiroz Castello, brasileiro, analista
de sistemas, portador da Identidade nº 61588893 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 771.503.767-20, domiciliado à Avenida República do Chile,
65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22031-912, membro suplente. • Os representantes da Secretaria do Tesouro Sr. Renato da Mota Andrade
Neto, brasileiro, economista, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.502.921-02, identidade nº 206313-7 SSP/DF, residente à SQS 307,
Bloco A, apartamento 205, AsaSul, Brasília, CEP70.354-010, como membro titular e Sra.Márcia Paim Romera, brasileira, economista, casada,
inscrita no CPF/MF sob o nº 861.658.521-49, identidade nº 1620017 SSP/DF, domiciliada a Esplanada dos Ministérios, Bloco P, anexo A, sala
CODIP, Brasília, CEP 70048-900 como membro suplente do Conselho Fiscal da Stratura Asfaltos permanecerão nos cargos até que a
Secretaria do Tesouro Nacional se manifeste sobre sua recondução. Os termos de posse/declaração de desimpedimento constam como
anexos desta Ata, sendo uma via arquivada na sede da Companhia. III - Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura desta ata na forma
sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. IV - Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de abril de 2019. Mesa: Ivan de
Sá Pereira Junior - Presidente; Claudio Kalaf Figueiredo Cruz - Secretário. Acionista: Claudio Kalaf Figueiredo Cruz - Petrobras
Distribuidora S.A. Lista de Presença dos Senhores Acionistas da Stratura Asfaltos S.A., à Assembleia Geral Ordinária Realizada em
23 de Abril de 2019. Petrobras Distribuidora S/A pp Claudio Kalaf Figueiredo Cruz, Sediada na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Rio
de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.274.233/0001-02.Certifico que a presente é cópia fiel do “Livro de Presenças de Acionistas”.
SãoPaulo, 23 deabril de 2019.Claudio Kalaf Figueiredo Cruz - Secretário.JUCESPnº482.888/19-2 em10/09/2019.GiselaSimiema Ceschin
- Secretária Geral.

AAlgarTelecominformaquehaveráindisponibilidadetécnicanosserviçosde:TelefoniaMóvelGSM,dosassinantesdaslocalidadesdeAlagoas(Centro),Alexandrita(Centro),AlmeidaCampos(Centro),Almerindonopolis(Centro),Altinópolis(Centro),Andrequice(Centro),
Antunes (CaixaDAgua),Arapora (FurnasCaixaDAgua),Araujos (Malaquias),Areias (Centro),Balsamo(Centro),Batatais (FazendaFartura),BelaVista (Centro),BoaVistaDeMinas (Centro),BomJesusDoPara (Gaivotas),Brejão (Torre),Brumado(SãoGonçalo),Campina
Verde(RepetidoraTV),Campinho(FazendaBeiraRio),CampoFlorido(UsinaCoruripeII),Canapolis (Avantiguara),Canjicas(FazendaBuriti),Capinópolis (RepetidoraBauzinho),CampinaVerde(RepetidoraTV),Campinho(FazendaBeiraRio),CampoFlorido(UsinaCoruripe
II),Canapolis (Avantiguara),Canjicas(FazendaBuriti),Capinópolis (RepetidoraBauzinho),Centralina(Estancia Irene),ComendadorGomes(RepetidoraBoaSorte,RepetidoraRioVerde),ConceiçãodasAlagoas(PostoVoltaGrande,Repetidora),CoronelPereiraLima(Sitio
NsSenhoraApda),CórregoDanta (Mirante),Delta (Pecplan),Esteios (Centro),EstreladaBarra (Centro),FátimadoPontal (Centro),FlordeMinas (Centro),Frutal (PostoChapadão),Guaíra (DestilariaGuaíra),Gurinhata (FazendaFurnasEntreSantos,S/N 2kmDaSaidaDe
Gurinhata,Sn,Rural, SerradosPatos),Honoropolis (Centro), Ibiraci (Rod.Mg344Km33,4,S/N,Rural), Igaratinga (GranjaBrasília), Indianópolis (BeiraLago,RepetidoraAntena), Itaguaçu (Centro), Ituverava (KM418), Jardinópolis (Ferticentro), Lagamar (RepetidoraVereda
Grande),LagoaGrande(Centro),LimeiradoOeste(RepetidoraAlgar),Luz(PostoAlphavileIpê),Matinha(Centro),Milagre(Centro),Miraporanga(Centro),MonteAlegreDeMinas(FazendaCampoAlegre, PoliciaRodoviáriaTrevão, FazendaOlhosDAgua, PostoMoitinha),
Nilopolis (Centro), Paranaíba (RepetidoraApore),PatosdeMinas (RepetidoraAbelha,RepetidoraSantaMaria,RepetidoraApore),PatrimônioRioDosPeixes (Centro), Peiropolis (Centro), Perdilandia (FazendaSanta Isabel, Sn,Rural), Pilar (Centro), Pradolandia (Centro),
PresidenteOlegário (RepetidoraGalena),Quintinos (Centro),RioParanaíba (PostoAlpa),Ripas (FazendaGrota),SalesOliveira (SitioPeroba),SantaFé (Centro),SantaRosaDoMeiaPonte (Centro),SantanaDePatos (Centro),SantoAntônioDaAlegria (FazendaSerraDa
Laginha,S/N,Rural),SãoBeneditoDaCachoeirinha(Centro),SãoFranciscoDeSales(EstradaMunipal 385Km05,S/N,Rural),SãoGeraldo(Centro),SãoJoaoDoApore(Centro),SãoPedroDaPonteFirme(RepetidoraSãoPedro),SãoSebastiaoDoPontal(Centro),Torneiros
(Centro),Uberaba(FazendaSantoAntônio, FazendaSãoJoao),Uberlândia (ParqueDosDinossauros),UsinaMascarenhasDeMoraes (FazMorroAltoDaSerra,0,Rural,Vazante (CiaMineiraMetais, Repetidora2000),VilaGracilandia (Centro),Zelândia (Centro),nodia24
desetembrode2019,noperíodoentreas01h00as22h00;TelefoniaMóvelGSM,dosassinantesdas localidadesdeAlexandrita (Centro),AlmeidaCampos(Centro),Almerindonopolis (Centro),Batatais (FazendaFartura),Brejão(Torre),CampinaVerde(RepetidoraTV),
CampoFlorido(UsinaCoruripeII),Carneirinho(RodoviaBr497Km287,S/N,Rural),ComendadorGomes(RepetidoraBoaSorte,RepetidoraRioVerde),ConceiçãodasAlagoas(PostoVoltaGrande,Repetidora),CoronelPereiraLima(SitioNsSenhoraApda),Delta(Pecplan),
Estrela daBarra (Centro), FátimadoPontal (Centro), Frutal (PostoChapadão), Guaíra (DestilariaGuaíra), Honoropolis (Centro), Ibiraci (Rod.Mg344Km33,4,S/N,Rural), Itaguaçu (Centro), Ituverava (KM418), Jardinópolis (Ferticentro), LimeiraDOeste (RepetidoraAlgar),
Milagre(Centro),Nilopolis(Centro),Paranaíba(RepetidoraApore),Peiropolis(Centro),Pradolandia(Centro),SalesOliveira(SítioPeroba),SantaFé(Centro),SantaRosaDoMeiaPonte(Centro),SantoAntônioDaAlegria(FazendaSerraDaLaginha,S/N,Rural),SãoBeneditoDa
Cachoeirinha(Centro),SãoFranciscoDeSales(EstradaMunipal 385Km05,S/N,Rural),SãoJoaoDoApore(Centro),SãoSebastiaoDoPontal(Centro),Uberaba(FazendaSãoJoão),UsinaMascarenhasDeMoraes(FazMorroAltoDaSerra,0,Rural),VilaGracilandia(Centro),
Zelândia (Centro),Altinópolis (Centro),noperíodoentre22h00dodia26desetembroas07h00dodia27desetembrode2019;BandaLargaGpon,dosassinantesdas localidadesdeUberlândia (ParquedasAntenas),noperíodoentre22h00dodia19desetembroas
07h00dodia20desetembrode2019;TelefoniaMóvelGSM/3G/4G,dosassinantesdaslocalidadesdeUberlândia(DistritoIndustrial,Buritis,GranjaMarileuza),noperíodoentre22h00dodia19desetembroas07h00dodia20desetembrode2019;BandaLargaGpon,
dosassinantesdaslocalidadesdeUberaba(SãoBenedito,DII,Pacaembu,ValimDeMelo,SantaMaria),nodia24desetembrode2019,noperíodoentreas00h01as07h00;BandaLargaGponeTelefoniaFixaVOBB,dosassinantesdaslocalidadesdeUberaba(Centro),no
dia20desetembrode2019,noperíodoentreas00h00as06h00;TelefoniaFixa,dosassinantesdalocalidadedeItaúna(Santanense),nodia20desetembrode2019,noperíodoentreas01h00as06h00;TelefoniaMóvel2G,dosassinantesdaslocalidadesdeAlagoas
(Centro), Alexandrita (Centro), AlmeidaCampos (Centro), Almerindonopolis (Centro), Altinópolis (Centro), Andrequice (Centro), Antunes (CaixaDAgua), Arapora (FurnasCaixaDAgua), Araujos (Malaquias), Areias (Centro), Balsamo (Centro), Batatais (FazendaFartura),
BelaVista (Centro),BoaVistaDeMinas (Centro),BomJesusDoPara (Gaivotas),Brejão (Torre),Brumado (SãoGonçalo),CampinaVerde (RepetidoraTV),Campinho (FazendaBeiraRio),CampoFlorido (UsinaCoruripe II),Canapolis (Avantiguara),Canjicas (FazendaBuriti),
Capinópolis(RepetidoraBauzinho),Carneirinho(RodoviaBr497Km287,S/N,Rural),Centralina(EstânciaIrene),ComendadorGomes(RepetidoraBoaSorte,RepetidoraRioVerde),ConceiçãodasAlagoas(PostoVoltaGrande,Repetidora723),CoronelPereiraLima(Sitio
NsSenhoraApda),CórregoDanta(Mirante),Delta(Pecplan),Esteios(Centro),EstreladaBarra(Centro),FátimadoPontal(Centro),FlordeMinas(Centro),Franca(Centro),Frutal(PostoChapadão),Guaíra(DestilariaGuaíra),Gurinhata(FazendaFurnasEntreSantos,S/N 2km
DaSaidaDeGurinhata,Sn,Rural,SerradosPatos),Honoropolis(Centro),Ibiraci(Rod.Mg344Km33,4,S/N,Rural), Igaratinga(GranjaBrasília),Indianópolis(BeiraLago,RepetidoraAntena),Itaguaçu(Centro),Ituverava(KM418),Jardinópolis(Ferticentro),Lagamar(Repetidora
VeredaGrande),LagoaGrande(Centro),LimeiradoOeste (RepetidoraAlgar),Luz (PostoAlphavile Ipê),Matinha (Centro),Milagre (Centro),Miraporanga(Centro),MonteAlegreDeMinas (FazendaCampoAlegre, PoliciaRodoviáriaTrevão, FazendaOlhosDAgua, Posto
Moitinha),Nilopolis (Centro),Paranaíba (RepetidoraApore),PatosdeMinas (RepetidoraAbelha,RepetidoraSantaMaria,RepetidoraApore),PatrimônioRioDosPeixes (Centro),Peiropolis (Centro),Perdilandia (FazendaSanta Isabel,Sn,Rural),Pilar (Centro),Pradolandia
(Centro),PresidenteOlegário(RepetidoraGalena),Quintinos(Centro),RioParanaíba(PostoAlpa),Ripas(FazendaGrota),SalesOliveira(SitioPeroba),SantaFé(Centro),SantaRosaDoMeiaPonte(Centro),SantanaDePatos(Centro),SantoAntônioDaAlegria(FazendaSerra
DaLaginha,S/N,Rural),SãoBeneditoDaCachoeirinha(Centro),SãoFranciscoDeSales(EstradaMunipal 385Km05,S/N,Rural),SãoGeraldo(Centro),SãoJoaoDoApore(Centro),SãoPedroDaPonteFirme(RepetidoraSãoPedro),SãoSebastiao
DoPontal(Centro),Tavares(Centro),Torneiros(Centro),Uberaba(FazendaSantoAntônio, FazendaSãoJoao,Centro),Uberlândia(ParquedosDinossauros,Centro,Brasil),UsinaMascarenhasDeMoraes,Vazante(CiaMineiraMetais, Repetidora
2000),VilaGracilandia(Centro),Zelândia(Centro);TelefoniaMóvel3G,dosassinantesdalocalidadedeItaúna(DiogenesNogueira,FazendaBoaVista,Santanense,NovoHorizonte,Piaguacu,CidadeNova,Garcias,JardimSantanense),nodia2
0desetembrode2019,noperíodoentreas01h00as06h00.Aempresapededesculpasporqualquertranstornoquepossasercausadoereiteraseucompromissoematenderdeformapróxima,transparenteeeficiente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, no uso
de suas atribuições Estatutárias, convoca a Diretoria para Reunião Extraordinária a se realizar no dia
23 de setembro de 2019, às 10hs em primeira chamada e as 10:30hs em segunda chamada, na sede da
Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, situado na Rua Emboaçava,
147 - Parque da Mooca, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Alterações Estatutárias; 2) Assuntos
Gerais.

São Paulo, 12 de setembro de 2019.
ADILSON PEREIRA RAMOS

Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA
ERRATA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria em exercício, vem Retificar o EDITAL DE CONVOCAÇÃO publicado na Folha de São Paulo em 26/08/2018, para
dele fazer constar a alteração abaixo indicada:
Onde se lê o horário de realização:
“(...) às 08:00h, em 1ª convocação e às 08:30h em 2ª convocação”
Leia-se:
“(...) às 10:00h, em 1ª convocação e às 10:30h em 2ª convocação”.

Bertioga, 12 de setembro de 2019.
Aparecido Pavanelli - Diretor Presidente

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL 213/2019

Encontra-se aberto no HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PREGÃO BEC
ORDINÁRIO nº 213/2019 -PROC. 2019.1.1476.62.9, destinado a aquisição de Mamógrafo. O início
do prazo para envio das propostas eletrônicas será no dia 16/09/2019 às 09:00 hs. A sessão pública
de processamento do pregão eletrônico será realizada no dia 26/09/2019 às 09:00 hs. no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. As informações estarão disponíveis nos
sítios www.e-negociospublicos.com.br, www.usp.br/licitacoes e www.bec.sp.gov.br.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Aviso de Licitação

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00026077-46.2019.8.17.8017

OBJETO: Locação de imóvel com área construída mínima de 1.200m², para instalação
da Junta Médica Oficial e Diretoria de Saúde, em um raio de até 3km (três quilômetros),
contados da sede atual da Diretoria de Saúde, situada à Rua Santa Edwirges, 390, Prado,
Recife, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. Data de recebimento
e abertura 01/10/2019 às 14h. LOCAL: Auditório da Comissão Permanente de Licitação.
Os editais podem ser obtidos no site www.tjpe.jus.br ou diretamente na sede da Comissão,
situada na Rua Dr. Moacir Baracho, nº 207, Edf. Paula Baptista, 4º andar, bairro Santo
Antônio, Recife/PE, ou através do Fone: (81) 3182.0480/0426, no horário das 9h às 18h, de
segunda a sexta-feira. Recife, 12/09/2019. Maria José Marinho Batista-Presidente da CPL.

PR

EDITALDECONVOCAÇÃO
O SINDICATODOS TRABALHADORESNAS INDÚSTRIASMETALÚRGICAS,MECÂNICAS E DEMATERIAL ELÉTRICODE SERTÃOZINHO, CAJURU, DUMONT,
IGARAPAVA, ITUVERAVA, MORRO AGUDO, PATROCÍNIO PAULISTA, PONTAL E SALES OLIVEIRA, CNPJ sob nº 55.979.348/0001-64, com sede na Rua José
Bonini, nº 880, Bairro São João, em Sertãozinho, estado de São Paulo. Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias, Fábricas e
Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Eletrônico e de Informática de Sertãozinho, Cajurú, Dumont, Igarapava, Ituverava, Morro Agudo,
Patrocínio Paulista, Pontal e SalesOliveira, para se reuniremem3 (três) Assembleias Gerais Extraordinárias, na formaestatutária eda legislação vigente, a saber:
PRIMEIRAASSEMBLEIA: será realizadanopróximodia 18domêsde setembrodoano2019, às 11:00horas, em1ª convocação e, nãohavendonúmero legal, às
13:00 horas, em segunda convocação, no município de Sertãozinho, estado de São Paulo, sito na Rodovia Armando de Sales Oliveira, Km 4,8, Bairro Distrito
Industrial. SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 19 do mês de setembro do ano 2019, às 17:00 horas, em 1ª convocação e, não havendo
número legal, às 19:00 horas, em segunda convocação, no município de Sertãozinho, estado de São Paulo, na sede desta Entidade Sindical, sito na Rua José
Bonini, nº 880, Bairro São João.TERCEIRAASSEMBLEIA: será realizadanopróximodia 20domêsde setembrodoano2019, às 15:00horas, em1ª convocaçãoe,
não havendo número legal, às 17:00 horas, em segunda convocação, no município de Cajurú, estado de São Paulo, sito na Rodovia SP 338, Km 308, Bairro São
Sebastião. Nas referidas assembleias, os trabalhadores associados e não associados deverão deliberar sobre a seguinteORDEMDODIA: A) Leitura, discussão e
aprovação da ATA da assembleia anterior; B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os Sindicatos de
Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da base territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de
natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este
Sindicato ou instauração de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro; C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de desconto da
contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios ounão sócios do Sindicato, bemcomoopercentual de
repasseasentidadesdegrausuperiorna formaaseraprovadaeconvencionada;D)Deliberaçãosobreaconcessãodeautorizaçãoeoutorgadepoderesespeciais à
diretoria da Federação dosTrabalhadores nas IndústriasMetalúrgicas, Mecânicas e deMaterial Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dosTrabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sertãozinho e Região, para, em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos,
objetivando a celebração de Convenção ouAcordo Coletivo deTrabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou comas empresas dabase territorial, instauração
deDissídioColetivode interessedacategoriaouAcordoJudicial. Sertãozinho-SP,12desetembrode2019.SAMUELMARCIOMARQUETI -Presidente.

SPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODA
MEDICINA/HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO
MORAN, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 028/2019, realizado para a Contratação de empresa
especializada em Locação de Módulo de Ar Comprimido Medicinal e Módulo
a Vácuo Clínico. Para informações e condições de participação favor
acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

SINDICATO DOS TRABALHADORES, EMPREGADOS AUTÔNOMOS, AVULSOS E TEMPORÁRIOS
EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS EM GERAL E EM ATIVIDADES AFINS DE

ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E PROMOÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP - SINDIEVENTOS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores, empregados autônomos, avulsos e temporários em feiras, congressos
e eventos em geral e em atividades afins de organização, montagem e promoção no Estado de São
Paulo - SP - SINDIEVENTOS, atualmente com sede na Rua Tácito de Almeida, nº 119, Sumaré, São
Paulo, SP, CEP 01251-010, nos termos dos Artigos 23, alínea “a” e 96, alínea “d”, do Estatuto Social
em vigor do SINDIEVENTOS, a Diretora Presidente - Sra. CLÁUDIA LUZIA FELIZ DE OLIVEIRA,
comunica e convoca todos os membros que pertencem à categoria profissional do Sindicato no
Estado de São Paulo - SP, para participarem da realização da Assembleia Geral Extraordinária que
ocorrerá às 09:00 horas do dia 30 de setembro de 2019, no endereço acima, observado a forma
determinada no aludido Estatuto para deliberar a respeito dos itens abaixo: a) deliberar sobre a
mudança da sede do Sindicato para a Rua Tácito de Almeida, 119, Sumaré, São Paulo, SP,
CEP 01251-010, assim como reduzir o número de integrantes da Diretoria Executiva, eliminando os
cargos de Secretário Geral, Vice-Secretário, Diretor de Patrimônio, Diretor de Esporte e Eventos,
bem como redução dos membros do Conselho Fiscal de 03 (três) para 02 (dois) conselheiros, e
extinção dos delegados federativos, assim como modificar, alterar o Estatuto Social no que for
necessário, principalmente no que diz ao tempo de associado com direito a voto e outros itens de
extrema necessidade; b) a Assembleia Geral Extraordinária será realizada às 09:00 horas do dia
30 de setembro de 2019, na sede do SINDIEVENTOS situado no endereço mencionado acima, cuja
realização será formalizada em observância e forma determinadas no Estatuto Social do
SINDIEVENTOS; c) o presente edital será afixado também na sede do Sindicato situado no endereço
mencionado acima; d) a decisão da Assembleia Geral Extraordinária por ser soberana passará a ter
validade para todos os membros da categoria profissional representada pelo SINDIEVENTOS,
portanto, não haverá distinção entre associado e não associado, nos termos do Artigo 513, alínea “e”
da C.L.T.; e) os membros que pertencem à categoria profissional do Sindicato será assegurado o
direito de voz, porém, somente os associados e na forma do Estatuto Social do SINDIEVENTOS
terão direito a voto; f) quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas perante a sede do SINDIEVENTOS
situado na Rua Tácito de Almeida, nº 119, Sumaré, São Paulo, SP, CEP 01251-010.

São Paulo, 11 de setembro de 2019
CLÁUDIA LUZIA FELIZ DE OLIVEIRA - Diretora Presidente

montadoras direcionam investimento para eletrificação e esvaziammaior salão domundo; preço e incertezas são entraves

Análise
-Eduardo Sodré

FrankFurt Os carros antigos
emexposiçãonopavilhão4do
SalãodoAutomóveldeFrank-
furt, aberto ao público nesta
quarta (12), são o contrapon-
to ao que acontece em todos
osoutrosespaçosdamostra.
Quase tudo está dominado
porcarroselétricosehíbridos.
Estandes antes recheados

de automóveis a combustão
agora estão vazios: não há
tantoscarros “verdes”dispo-
níveis para ocupá-los.
“O formato das tradicio-

nais feiras e do negócio deve
serrepensadoereformatado
constantemente, focandoca-
da vezmais a sociedade atu-
al e os principais questiona-
mentosqueelaenfrenta”,diz
ocomunicadodeBettinaFet-
zer, responsável pelomarke-
ting daMercedes-BenzCars.
Quem passeia pelo evento

deFrankfurt, queficaaberto

até o dia 22, tem a sensação
de que omundo automotivo
já completou a transição da
gasolina para a eletrificação.
Chegaapareceranacrônicoo
protestofeitopeloGreenpea-
cediantedoportãoprincipal
doevento,acusandoasmon-
tadorasdenão fazero sufici-
enteparareduzirasemissões
depoluentesegáscarbônico.
Contudo, a “e-mobility” es-

barra na realidadedomerca-
do.SegundoBernhardMattes,
presidentedaVDA(associação
alemãdasmontadoras),asfa-
bricanteseseusfornecedores
investirão€40bilhõesemmo-
bilidadeelétricanospróximos
três anos. O número de mo-
delosmovidos a energia será
quintuplicadoaté 2023.
Isso ocorre mais por força

da legislação ambiental do
que pelo interesse do públi-
co.Emboraavendadeveícu-
losconsideradoslimposeste-
jacrescendo,taiscarrosrepre-
sentamapenas2%dasvendas
atuais nomercado europeu.

Asexpectativassãoambici-
osas,mas se nota tensão nas
palavras dos representantes
da indústria. Um executivo
da Volkswagen afirma que o
principal lançamentodamar-
ca em Frankfurt, o elétrico
ID3, deverá ter 100 mil uni-
dades vendidas em 2020. Pa-

ra 2025, quando a família de
modelosestarácompleta,es-
pera-sequeonúmerodeem-
placamentos naEuropa che-
gue a 1milhão. Se não for as-
sim, a conta não fecha.
Mattes lembrou que a eco-

nomia global está esfriando.
“As vendas recentes de auto-

móveisdepassageirosficaram
aquémdasexpectativas,eal-
gumasempresastiveramque
ajustar suas previsões de ga-
nhos. Dos três maiores mer-
cados [Europa, EUA, China],
nãoháexpectativadecresci-
mento no momento, embo-
ra continuem apresentando
umnívelaltonolongoprazo.”
PeloscálculosdaVDA,81mi-

lhões de automóveis de pas-
seiodeverãoservendidosglo-
balmente em 2019, o que re-
presentaumareduçãode4%
nacomparaçãocom2018.En-
tretanto,opresidentedaenti-
dade alemã destaca que, em
2009, 55,3milhões de veícu-
los foramcomercializados.
Ouseja:emborahajaqueda,

o cenárioglobal aindaé inte-
ressante para a indústria au-
tomotiva enquanto negócio.
Oproblemaatual está nane-
cessidadedeinvestiraltosem
teracertezadequeopúblico
iráaderiremmassaaosnovos
produtos,principalmentedi-
antedasalternativasdemobi-

lidadeque surgemenquanto
asnovidadestêmpreçoeleva-
do.Carroelétricocustacaro.
As fabricantes se preocu-

pamtambémcomospontos
eoscustosderecarga,algore-
lacionadoaosetorpúblicoea
empresasdeenergia.Éadifi-
culdadedeencherasbaterias
quemais afastadoselétricos
os possíveis consumidores.
Diante de tantos investi-

mentos cercados de incerte-
zas,ficamaisfácilentendera
ausênciadetantasmontado-
rasrelevantesnoprincipalsa-
lãodoautomóveldomundo.
Porestaremcomosinvesti-

mentos voltados para elétri-
cosetambémautônomos,as
empresasnãodispõemdeca-
pitalparaarmargrandesespe-
táculosemfeirasdosetor.Tor-
nam-semais seletivas eprio-
rizamoseventosemqueefe-
tivamente têmuma tecnolo-
gia ouumprodutonovospa-
ra serem exibidos. Sem isso,
deixamvazios seus espaços.
o jornalista viajou a convite da anfavea

Ativistas do Greenpeace protestam contra o aquecimento
global no estande da BMWemFrankfurt Wolfgang Rattay/Reuters

Carro elétrico esbarrana realidadedomercado


