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Um governo sem dinheiro e sem razão
Extremistas agravam conﬂito em país tenso pela crise e pela penúria do Estado
-

Vinicius Torres Freire
Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em administração pública pela Universidade Harvard (EUA)

A primeira grande ofensiva do
governo contra as universidades foi contida por alguma reação social, embora tímida.
Reitores, professores, alguns
parlamentares e a OAB não
tiveram muita companhia na
resistência à arbitrariedade.
A intimidação por meio de
ameaça de asﬁxia ﬁnanceira
foi sustada até segunda ordem.
Mas outras ordens virão e, menos discutido, a falta de dinheiro nua e crua de qualquer ideologia vai continuar por ainda muito tempo e afetar muito
mais do que o ensino superior.

A gente razoável restante na
administração federal contribuiu também para sustar a
ameaça obscurantista, antes de mais nada discriminação inconstitucional, assim
como tem agido para atenuar outros atropelamentos
das leis e da mínima razão.
Por exemplo, houve panos
quentes nos casos da Petrobras, do Banco do Brasil ou
do desatino belicista em relação à Venezuela, para ﬁcar
em escândalos maiores.
Mas “a luta continua” para
o bolsonarismo de inspiração

revolucionária, motivo de convulsão e conﬂito permanentes,
o que irrita até o Clube Militar.
Em nota publicada no site dessa associação de militares fora da ativa, o coronel
Sérgio Paulo Muniz Costa reagiu com profunda revolta
aos ataques da ala antiestablishment do governo às Forças Armadas, ao “assalto de
aventureiros ignorantes mancomunados em uma nova
internacional extremista”.
“É inadmissível que expoentes dessa linha exótica de
pensamento, independente-

Citi reduz previsão
de crescimento do
PIB em 2019 para 1,4%
Estimativa de desempenho da economia vive onda
de revisões; mais pessimista, itaú passou a antever 1,3%

SÃO PAULO O Citi Brasil aderiu

à onda de revisões feitas por
instituições ﬁnanceiras nas
últimas semanas e rebaixou
sua estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano, diante da
decepção com os dados do
primeiro trimestre.
A instituição espera agora que o PIB (Produto Interno Bruto) aumente 1,4% em
2019, ante elevação de 1,8%
da previsão de abril, já abaixo dos 2,2% estimados anteriormente.
No mês passado, o Itaú
Unibanco havia revisado para baixo a expectativa de
crescimento econômico em
2019 de 2% para 1,3%.
A mais recente pesquisa
Focus, feita pelo BC com
analistas de mercado, estima uma alta de 1,7% para o
PIB neste ano. Há 12 meses,
as projeções estavam em 3%.
O Citi diz que as duas quedas do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco
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Central) em janeiro e fevereiro aumentaram signiﬁcativamente os riscos de uma contração do PIB no primeiro trimestre. Mas o cenário-base
ainda é de expansão tépida
do PIB, de apenas 0,1% sobre
os últimos três meses de 2018.
“Para 2020, estamos mantendo nossa estimativa de
2% de alta do PIB, mas os riscos para baixo estão aumentando”, disse em nota nesta
quinta-feira (2) o economista-chefe do Citi no Brasil,
Leonardo Porto.
O crescimento mais fraco
implica aumento nas estimativas para a taxa de desemprego. Porto vê taxas médias
de desocupação em 11,5% em
2019 (11,4% antes) e de 10,1%
em 2020 (10% antes).
Mesmo com cenário deeconomiamaisfracaedesemprego mais elevado, o Citi manteve o prognóstico de alta
do IPCA em 3,8% neste ano
(abaixo do centro da meta,
de 4,25%). A explicação pas-

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/SIM - SERVIÇO INTEGRADO DA MEDICINA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 026/2019
(ID 1.239), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Médicos na Especialidade de Reumatologia Pediátrica. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.
EDITAL
Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores comunica:
PROVA DETITULAÇÃO DE ESPECIALISTA EM AUDITORIA DE ENFERMAGEM
Inscrição e envio de documentos ate dia 30/06/2019
Local de realização da prova de titulo:
* Fortaleza/CE data 23/07/2019 horário das 08h as 12h
Escola de Saúde Publica do Estado do Ceará (AV: Antonio Justa 3161 Meireles)
* EXCLUSIVOS PARA ASSOCIADOS DA ABEA
Taxa para realização da prova:R$ 150 (cento e cinquenta reais)
Edital no site:www.abeabrasil.com.br

Ciaval Administradora de Bens e
Direitos SPE S.A. - Em Liquidação

CNPJ/MF nº 29.270.070/0001-41 - NIRE 35.3.0051139-5
Termo de não Instalação da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828,
9º andar, Brooklin Novo, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04571-010. 2. Mesa: Lucas Saulo Pinheiro França, Presidente;
Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário 3. Convocação e Presença: O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor
Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 18, 19 e 23 de abril de 2019, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018; e b) Destinação do resultado do exercício. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Homologar o aumento do capital da
Companhia em razão da conversão de debêntures da 01ª Emissão de Debêntures, mandatoriamente conversíveis em ações da Companhia,
ocorrido em 02 de abril de 2019. Ante a ausência de acionistas, a presente Assembleia Geral Ordinária não foi instalada, tendo em vista o não
atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a Companhia publicará novo edital
convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia. 4. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achado conforme, foi por todos assinada. Declaro que esta ata confere com a original
lavrada no livro próprio. Lucas Saulo Pinheiro França - Presidente. Leonardo Luiz de Campos Machado Filho - Secretário.

A Algar Telecom informa que haverá indisponibilidade técnica nos serviços de: Banda Larga e Telefonia Fixa, dos
assinantes das localidades de Perdigão (Centro), Areado (Centro), Araújos (Centro), Alagoas (Centro), Ascenção (Centro),
Brumado (Centro), Brejo Bonito (Centro), Capão (Centro), Carmo do Paranaíba (Centro), Campos Altos (Centro), Cruzeiro
da Fortaleza (Centro), Igaratinga (Centro), Lagoa Formosa (Centro), Lagoa Grande (Centro), Major Porto (Centro), Nova
Serrana (Centro, Industrial, Laranjeiras, Novo Horizonte, Romeu Duarte, São Marcos, Shopping), Pindaíbas (Centro),
Presidente Olegário (Centro), Pequi (Centro), Patos de Minas (Caiçaras, Caramuru, Centro, DI, Guanabara, Novo
Horizonte, Santa Terezinha), Papagaios (Centro), Pará de Minas (Belvedere, São Cristóvão, São Francisco, São Pedro),
Pitangui (Centro), Santiago de Minas (Fazenda Gigante), São José daVarginha (Centro),Tavares (Centro), no período entre
as 23h55 do dia 13 de maio às 06h00 do dia 14 de maio de 2019; Telefonia Móvel 3G/4G, dos assinantes da localidade
de Patos de Minas, no período entre as 23h55 do dia 13 de maio às 06h00 do dia 14 de maio de 2019; Telefonia Fixa, dos
assinantes das localidades de Comendador Gomes, União de Minas, Paranaíba, São Francisco de Sales, no dia 14 de
maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Telefonia Fixa e Móvel3G, dos assinantes das localidades de Iturama
e Prata, no dia 14 de maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Telefonia Móvel 2G/3G/4G, dos assinantes da
localidade de Frutal, no dia 14 de maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Telefonia Móvel 3G, dos assinantes
da localidade de Monte Alegre de Minas, no dia 14 de maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Banda Larga,
dos assinantes da localidade de Delta, no dia 14 de maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Banda Larga,
Telefonia Fixa e Telefonia Móvel, dos assinantes das localidades de Fátima do Pontal e São Sebastião do Pontal, no
dia 28 de maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Banda Larga, Telefonia Fixa e Telefonia Móvel GSM, dos
assinantes da localidade de Estrela da Barra, no dia 28 de maio de 2019, no período entre 00h00 as 06h00; Telefonia
Fixa e Banda Larga, dos assinantes da localidade de Galena (Centro), no dia 29 de maio de 2019,
no período entre 00h00 as 06h00.A empresa pede desculpas por qualquer transtorno que
possa ser causado e reitera seu compromisso em atender de forma próxima,
transparente e eﬁciente.

sa por choques de oferta de
curtoprazoepelavolatilidade
cambialmaiorqueaesperada.
O Citi prevê dólar a R$ 3,76
ao ﬁm de 2019 e de R$ 3,67 ao
término de 2020.
Crescimento mais fraco e
inﬂação abaixo da meta, contudo, não são suﬁcientes para
respaldar mais estímulo monetário neste momento, devido à maior incerteza política.
Quatro fatores restringem
a retomada de queda de juros
pelo Copom, na visão do Citi:
atual comunicação, um novo
colegiado tentando estabelecer credibilidade, espaço relativamente limitado para queda da Selic e incerteza sobre
o eventual impacto ﬁscal de
uma reforma da Previdência.
Porém, o Citi não descarta a possibilidade de corte
do juros e vê 30% de chance desse cenário, mas ainda
tem como estimativa oﬁcial
Selic estável até pelo menos
o quarto trimestre de 2020.
Reuters

mente de onde estejam, continuem a exibir suas preferências ideológicas sem serem reprovados pela sociedade brasileira, usando saudações fascistas na conclusão
de seus discursos...”, escreveu
o coronel Muniz.
A impaciência se espalha por
outros setores, mesmo entre
empresários. No entanto, esperam calados o arrefecimento
da baderna, em nome da aprovação de alguma “reforma”
que tire o país da depressão.
Mesmo entre executivos do
mercado ﬁnanceiro, que na

maioria colaboraram com
a ascensão de Jair Bolsonaro, o prestígio presidencial
despencou mais que entre o
povo mais pobre.
Um governo pragmático procuraria evitar conﬂitos nesta situação em que o reparo da ruína econômica será
muito difícil e em que a penúria terminal do governo
vai provocar cortes letais de
despesa, com efeitos políticos
e econômicos relevantes.
Talvez gente do governo se
divirta com a ideia de trucidar
as universidades ou a ciência,
projeto facilitado pela falta de
dinheiro, situação que, de um
fato da vida, se torna pretexto para pervertidos e ressentidos no poder. Mesmo nesse caso, haverá milhões de prejudicados na classe média-alta e
na elite do país. Pode ser pior.
A falta de recursos para o
Minha Casa Minha Vida afeta
um programa que possibilita

o lançamento de quase 80%
dos imóveis residenciais.
A miséria degrada ainda
mais as estradas. Os recursos
para investimentos (obras,
equipamentos) do governo
devem cair a um terço do que
era gasto entre 2010 e 2014.
Técnicos do Ministério da
Economia dizem que, se a arrecadação não melhorar, vai
faltar verba para o pagamento de serviços essenciais para
o funcionamento do governo.
São afetados os interesses
de empresários, prefeitos, de
quem quer que utilize algum
serviço público, de rodovias
a escolas, talvez hospitais,
quase todo o mundo.
O sofrimento com a estagnação econômica tende a ser
agravado pelo esgotamento orçamentário. O risco de
difusão de conﬂitos aumenta, agravado pelas falanges
extremistas do governismo.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Queda na importação amplia superávit;
venda de básicos supera industrializados
BRASÍLIA A balança comer-

cial registrou superávit de
US$ 6,061 bilhões em abril,
segundo melhor resultado
da série histórica para o mês,
que veio a reboque de uma
queda nas importações, informou o Ministério da Economia nesta quinta-feira (2).
O dado representa alta de
2,3% sobre o obtido no mesmo mês de 2018. No mês, as
importações tiveram recuo
de 1,2%, para US$ 13,628 bilhões. Já as exportações ﬁcaram praticamente estáveis,
com retração de 0,1%, para
US$ 19,689 bilhões.
No acumulado de janeiro
a abril, o superávit alcançou
US$ 16,576 bilhões, queda
de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

No mês passado, o Ministério da Economia estimou
um superávit de US$ 50,1 bilhões para este ano, abaixo
dos US$ 58,7 bilhões de 2018.
As receitas dos produtos
básicos tiveram participação de 50,2% nas exportações totais do Brasil nos quatro primeiros meses do ano.
No mesmo período de 2018,
o percentual era de 46,1%.
Oavançodosbásicossobre
os industrializados ocorreu
não só pelo bom desempenho dos produtos agrícolas
mas também pelo petróleo.
A antecipação da safra de
soja permitiu uma aceleração das vendas externas
da oleaginosa. De janeiro a
abril,opaísobtevereceitasde
US$ 11,8 bilhões no comple-

xo soja (grão, farelo e óleo).
As carnes “in natura”, outro item de peso na balança
comercial brasileira, renderam US$ 3,9 bilhões (+7%).
A carne suína, devido às
crescentes importações da
China, é a que mais ganha
espaço, com elevação de 8%
nas receitas.
O grande desempenho entre as commodities neste
ano, contudo, é o algodão. A
produçãoaumentaanoaano
e o país ganha novos mercados e aumenta o volume exportado para os tradicionais.
Nos quatro primeiros meses, as exportações subiram
para US$ 627 milhões, alta
de 77%.
Reuters, com Mauro Zafalon,
de São Paulo

Lucro do Itaú cresce 7% no trimestre, para R$ 6,9 bi
SÃO PAULO O lucro do Itaú

Unibanco,omaiorbancoprivadodopaís,avançou7,1%no
primeiro trimestre de 2019,
para R$ 6,9 bilhões. É o menorpercentualentreosgrandes bancos privados do país:
Santander e Bradesco cresceram 22% entre janeiro e
março quando comparados
a igual período de 2018.
Já o ROE (retorno sobre o
patrimônio líquido), importantemedidaparaacionistas,
avançou para 23,6% e se des-

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/SIM - SERVIÇO INTEGRADO DA MEDICINA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº
027/2019 (ID 1.240), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos na Especialidade de Reumatologia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA
SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em participar
do Pregão Eletrônico SE nº 005/2019, para a Contratação de empresa especializada em Serviço de Controle de Acesso. Para informações e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado
SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA SAÚDE
BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 006/2019, para a Contratação de empresa especializada em MONITORAMENTO REMOTO E CONTROLE DE ACESSO DIGITAL. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

COMUNICADO PÚBLICO

A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que
ocorreram falhas na prestação regular do serviço a alguns de seus usuários das seguintes localidades do estado de São
Paulo:
Localidade
Início
Término
Causa
Jundiaí
12h21 do dia 30/04/2019
12h44 do dia 30/04/2019
Falhas em equipamentos
Artur Nogueira e Cosmópolis 15h20 do dia 30/04/2019
17h00 do dia 30/04/2019
Ruptura de cabo óptico
Jaguariúna
15h55 do dia 30/04/2019
16h45 do dia 30/04/2019
Ruptura de cabo óptico
Itanhaém
21h09 do dia 30/04/2019
19h00 do dia 01/05/2019
Falhas em equipamentos
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a recuperação do serviço.

Sonae Sierra Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 05.878.397/0001-32 - NIRE 35300358325
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 28/02/2019, às 12h, na sede social da Companhia. Presenças: Todos os membros do Conselho de Administração, estiveram presentes, pessoalmente ou
através de vídeo conferência, exceto os Srs. Fernando Maia Guedes Machado Antunes de Oliveira eThomas Finne. Mesa: O Sr. Ruy Flaks Schneider: Presidente
e a Sra. Simone Gordon: Secretária. Deliberações:Colocadas em votação as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
da Companhia: (i) manifestaram-se unanimemente favoráveis, e sem quaisquer ressalvas, a respeito da aprovação do Relatório da Administração, das contas
da Diretoria acompanhadas das Demonstrações Financeiras, das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores independentes, relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2018, e aprovaram a submissão de tais documentos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (ii) deliberam, por unanimidade, a
aprovaçãodapropostadaDiretoriadedestinaçãodelucrolíquidodaCompanhianoexercíciosocialencerradoem31/12/2018;(iii)aprovam,porunanimidade,
a convocação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, nos termos da Lei 6.404/76, a ser realizada em 29/04/2019, às 10hs, na sede da
Companhia; (iv) aprovam, por unanimidade, o exercício do direito de preferência pela Companhia e/ou pela Pátio Londrina e/ou pela Pátio São Bernardo para
aaquisiçãodaparticipaçãode30%doShoppingPlazaSuldetidapelaFUNCESP;e(v)autorizamaDiretoriadaCompanhiaapraticarquaisqueratosnecessários
àefetivaaquisiçãopelaCompanhiae/ouPátioLondrinae/ouPátioSãoBernardodaparticipaçãode30%doShoppingPlazaSuldetidapelaFUNCESP,incluindo
mas não se limitando à negociação e assinatura da Escritura deVenda, bem como à ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da
Companhia relativos à referida aquisição. Encerramento:Nada mais. RuyFlaksSchneider - Presidente; SimoneGordon-Secretária. JUCESPnº 198.488/19-1
em 05/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

coloudosegundocolocado,o
Santander,queestáem21,1%.
Areceita,expressapeloproduto bancário (receita ﬁnanceira,comserviçoseseguros),
cresceu2,8%nacomparação
anual, para R$ 28,2 bilhões.
O destaque negativo foi a
queda de quase 30% na margem ﬁnanceira com o mercado, que é como banco aplica
os recursos próprios e de terceirosquenãoestãocomprometidos em crédito.
No primeiro trimestre de

2018, a taxa Selic caiu para
6,5%, patamar em que permanece desde então, diminuindoopotencialdeganhos
no mercado ﬁnanceiro. Em
relatório, o banco não detalhou os motivos da queda
da margem com o mercado.
Já a margem financeira
com clientes, que reﬂete o
ganho com empréstimos,
avançou 7,6%, para R$ 16,4
bilhões. Em 12 meses, a carteira de crédito cresceu 7,7%.
Tássia Kastner

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA /PROSUS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019
A PREGOEIRA OFICIAL DA SESAB/UGP/PROSUS, em conformidade com a Lei Estadual
nº 9.433/2005 e disposições do Edital da Licitação, torna público o resultado da
licitação acima referenciada. Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras e
coletores de lixo seletivo. Empresas Adjudicatárias: ACJ SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº
01.987.948/0001-45,Lote 01 -Valor do Lote: R$ 9.396,81 (nove mil trezentos e noventa
e seis reais e oitenta e um centavos), ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES
EIRELI, CNPJ Nº 18.569.679/0001-08,Lote 02 - Valor do Lote: R$ 9.450,00 (nove mil
quatrocentos e cinquenta reais). Critério de Julgamento: Menor Preço. Salvador- BA,
02/05/2019, Juliana Brito Costa Cafezeiro - Pregoeira Oﬁcial.
HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, em
conformidade com o art. 112, XVI, Lei Estadual n° 9.433/2005, homologa o resultado do
Pregão Eletrônico nº 003/2018, para o objeto adjudicado supramencionado. Salvador
- BA, 02/05/2019 Fábio Vilas Boas Pinto – Secretário da Saúde do Estado da Bahia.

SESAB

SECRETARIA DA SAÚDE
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019-SMS.G, processo 6018.2019/0013789-0,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS
DIVERSOS
III,
para
a
COORDENADORIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
E SUPRIMENTOS - CAS, DIVISÃO DE SUPRIMENTOS/Grupo Técnico de
Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h30min
do dia 16 de maio de 2019, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na
Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

