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Cansados de voto inútil, gregos voltam às urnas
Na eleição deste domingo (20), nem o esquerdista Syriza nem o direitista Nova Democracia empolgam população
CLÓVIS ROSSI
COLUNISTA DA FOLHA

Cansados de ver seus votos
se revelarem inúteis, os gregos voltam às urnas neste domingo (20), divididos em partes praticamente iguais —e
pequenas— entre o esquerdista Syriza, atualmente no
governo, e a conservadora
Nova Democracia, que antecedeu o Syriza.
Todas as pesquisas do mês
revelam um quadro similar:

a diferença, sempre a favor
do Syriza, oscila entre 0,1
ponto percentual e 1 ponto
percentual —em qualquer caso, empate, se considerada a
margem de erro.
Os gregos votaram em janeiro e elegeram o Syriza, até
então partido marginal, por
sua plataforma contra a austeridade imposta desde 2010
e que conduziu o país a um
retrocesso inédito em situações de paz: a economia caiu
27% no período.

O problema é que votar no
Syriza não adiantou nada: os
credores não permitiram que
a coalizão de esquerda implementasse seu programa.
Consequência: Alexis Tsipras, seu líder, convocou um
plebiscito em julho, que lhe
deu forte respaldo contra as
exigências reiteradas pelos
credores. Tampouco adiantou: Tsipras preferiu renderse, para evitar que a Grécia
fosse expulsa do euro —uma
tragédia, segundo ele, maior

do que implantar mais austeridade em troca de mais auxílio, agora na imponente altura de € 86 bilhões (R$ 370
bilhões).
Diante da inutilidade de
votar para mudar as coisas, é
natural que os gregos estejam
desiludidos e sem entusiasmo pelo novo pleito: algumas
pesquisas indicam tendência
de abstenção de até 25% do
eleitorado, não muito menos
do que a porcentagem dos
que apontam preferência ou

pelo Syriza ou pela Nova Democracia.
E 73% se declaram insatisfeitos com as propostas dos
partidos e porcentagem superior (78%) acha muito negativa a qualidade do debate
político.
Fácil de entender este último número: não há o que escolher na eleição de domingo, a não ser que partido gerenciará um programa de
ajuste decidido pelos credores e já em execução, gostem

Austrália troca premiê pela 4ª vez em 2 anos

os votantes ou não.
A menos, é claro, que os
gregos resolvam votar pelos
poucos e minoritários grupos
que são contra o ajuste, caso
da recém-criada Unidade Popular, uma dissidência pela
esquerda do Syriza.
A decisão talvez acabe se
dando apenas pelo confronto de personalidades, ou seja, no debate cara a cara desta segunda-feira (14) entre
Tsipras e o líder da ND, Evangelos Meimarakis.
Andrew Taylor/Associated Press

Partido do governo substitui o desgastado Tony Abbott pelo ministro das Comunicações
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

O Partido Liberal, que governa a Austrália desde 2013,
decidiu nesta segunda (14)
substituir o líder da legenda
e premiê, Tony Abbott, após
meses de disputas internas e
queda de popularidade.
Por 54 votos a 44, o desgastado e conservador Abbott

perdeu uma votação secreta
entre membros do partido para o atual ministro das Comunicações, o multimilionário
Malcolm Turnbull, que assumirá nesta terça (15) como novo primeiro-ministro —o
quarto no país em dois anos.
“O primeiro-ministro não
tem sido capaz de garantir a
liderança econômica de que

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA HOSPITAL GERAL PROFESSOR DR. WALDEMAR C. P. FILHO DE GUARULHOS,
convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-26/2015 para
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Controle de Acesso,
Vigilância e Recepção. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 23/09/2015
das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA HOSPITAL GERAL PROFESSOR DR. WALDEMAR C. P. FILHO DE GUARULHOS,
convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-25/2015 para
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos na Área de UTI
Pediátrica. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 23/09/2015 das 9h às
16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio
nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

MUNICÍPIO DE IÇARA/SC
CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015
O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGPPP/Içara torna público a
interessados da iniciativa privada que o Chamamento Público que objetiva a apresentação
de estudos técnicos e modelagem de projetos de Parceria Público-Privada (PPP) para
Modernização, Otimização, Expansão, Operação e Manutenção da Infraestrutura da Rede
de Iluminação Pública do Município de Içara/SC, com base nos critérios definidos no Edital
de Chamamento Público (disponível no sítio eletrônico da Prefeitura de Içara: www.icara.
sc.gov.br, ou no endereço: Praça Presidente João Goulart, 120, Centro) foi prorrogado por
mais 10 (dez) dias a contar desta publicação.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No 007/2015 - PROCESSO Nº 024/2015/CPL
OBJETO/NATUREZA: ARRENDAMENTO. DESCRIÇÃO: Arrendamentos de áreas para armazenamento de
conteineres e para montagem, fabricação e calandragem de chapas, a ser processada de acordo com a legislação
vigente e as condições estabelecidas no instrumento convocatório. Valor mínimo aceitável: R$ 2.478.000,00 (dois
milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais). ABERTURA: 20 de outubro de 2015, às 09:30 horas. LOCAL: Km.10,
Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-PE. Fone: (081) 3527-5025. EDITAL à disposição dos interessados
a partir do dia 08/09/2015, no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, dias úteis,
devendo portar CD ou DVD virgem e carimbo ou cartão com o nº do CNPJ da empresa, para cópia dos arquivos.
Ipojuca (PE), 14 de setembro de 2015.
FERNANDA MENEZES TEIXEIRA - Presidente da CPL

nossa nação necessita”, disse Turnbull antes da votação.
“Precisamos de um estilo diferente de liderança.” Em fevereiro, Abbott foi submetido
a um voto de confiança no
partido, mas ficou no poder.
Diferentemente de Abbott,
o novo premiê é malvisto pela ala à direita do Partido Liberal por apoiar o casamen-

to gay, a taxação por emissão
de carbono e a mudança do
sistema político para a república —atualmente, a chefe
de Estado australiana é a rainha britânica, Elizabeth 2ª.
Com a troca, o Partido Liberal busca recuperar sua popularidade para tentar se
manter no poder após as eleições de setembro de 2016.

Planner Corretora de Valores S.A. - CNPJ nº 00.806.535/0001-54 - NIRE 35300142942
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 23.04.2015
Data, hora, local: 23.04.2015, 10hs, sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro Mariz, B31, São Paulo/SP. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Carlos Arnaldo
Borges de Souza. Secretário: Artur Martins de Figueiredo. Deliberações aprovadas: 1. As demonstrações ﬁnanceiras do exercício ﬁndo em 31.12.2014. publicados nos jornais “DOESP” e “Folha de S. Paulo”, de 03.04.2015; 2. Parte
do lucro líquido do exercício ﬁndo no montante de R$1.667.849,26, ou seja, R$1.209.000,00, foi destinado para a
distribuição de juros sobre o capital próprio. O saldo remanescente no montante de R$458.849,26, foi absorvido pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. 2.1. Referendar as distribuições de juros sobre o capital próprio nos
montantes de R$620.000,00 e R$589.000,00, perfazendo um total de R$1.209.000,00, conforme deliberações da
Diretoria aprovadas em reuniões realizadas em 26.06.2014 e 30.12.2014. Encerramento: Nada mais. SP, 23.04.2015.
Acionista: Planner Holding Financeira S.A., por seus diretores Carlos Arnaldo Borges de Souza e Artur Martins de
Figueiredo. JUCESP 285.989/15-7 em 03.07.15. Flávia Regina Britto: Secretária Geral.
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No 011/2015 - PROCESSO Nº 029/2015/CPL
OBJETO/NATUREZA: SERVIÇO. DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM E ATERRO HIDRÁULICO PARA ALARGAMENTO DO CANAL
1 DO CLUSTER NAVAL EM SUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA, a ser processada de acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no
instrumento convocatório. Valor máximo aceitável: R$ 15.236.856,54 (quinze milhões, duzentos e trinta
e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). ABERTURA: 19 de outubro
de 2015, às 10:00 horas. LOCAL: Km.10, Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-PE. Fone:
(081) 3527-5025. EDITAL à disposição dos interessados a partir do dia 08/09/2015, no endereço acima
citado, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, dias úteis, devendo portar CD ou DVD virgem e
carimbo ou cartão com o nº do CNPJ da empresa, para cópia dos arquivos.
Ipojuca (PE), 14 de setembro de 2015.
FERNANDA MENEZES TEIXEIRA - Presidente da CPL

GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
SELEÇÃO DE CONSULTORES

Brasil
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo
Solicitação para apresentação de Manifestação de Interesse nº 08/2015 para elaboração da “Linha de
Cuidado em Saúde do Idoso” no Sistema Único de Saúde/São Paulo.
No do Projeto: BR-L1376
No do Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde, recebeu um financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID e se propõe a utilizar parte destes fundos para efetuar pagamentos de despesas
elegíveis em virtude do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde de São Paulo para contratação
de serviços visando à construção e validação da Linha de Cuidado em Saúde do Idoso, a fim de contribuir
para o estabelecimento de uma rede de atenção integral à saúde do idoso no SUS-SP, definindo as atribuições
dos diferentes níveis de atenção desta Rede, bem como propor ações e estratégias para a qualificação do
cuidado ao idoso, visando à integralidade da atenção.
A Secretaria de Estado da Saúde convida consultores elegíveis a apresentar o seu interesse para os serviços
solicitados. Os consultores interessados deverão encaminhar informações que demonstrem que estão
qualificados para prestar os serviços; A) Indicação de Experiência: indicar a realização de trabalhos similares
aos que se pretende contratar (folhetos, portfólios, etc.), principalmente, experiência na área de ensino e no
apoio à gestão pública em saúde, particularmente no campo da geriatria e saúde pública; B) Indicação de
Profissionais: indicar corpo técnico adequado para execução dos trabalhos.
A documentação apresentada subsidiará a formação da lista curta de consultores que serão convidados
a participar do processo seletivo. É permitida a associação em consórcio para melhorar as suas qualificações.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção
e Contratação de Empresas Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (2350-9), e está
aberta a todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas.
Os consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço eletrônico abaixo indicado.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por correio eletrônico ao endereço abaixo indicado o mais
tardar até as 18h do dia 30/09/2015.
Secretaria de Estado da Saúde
At.: Sandra A. Paineli
Email: aquisicoesucp@saude.sp.gov.br | Tels.: (11) 4765-0908/0910

Federação dos Trabalhadores na Indústria Coureira do Brasil - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Pelo Presente Edital, a Federação dos Trabalhadores na Indústria Coureira do Brasil, entidade de representação
sindical de 2º grau, inscrita no CNPJ sob n.29234929/0001-67, neste ato através de seu Presidente, José Carlos Guedes, inscrito no
CPF/MF sob n. 023.244.628-85, com endereço para correspondência na Rua Coronel Cintra, n. 119, Mooca, Município de São Paulo/SP, CEP 03105-050, vem, convocar todos os Sindicatos filiados à Federação, em dia com suas contribuições estatutárias, para que
através de seus respectivos representantes junto a esta Entidade, compareçam na Assembleia Geral Extraordinária da Federação, a
ser realizada no dia 17/10/2015, as 09h00 em 1ª convocação, e às 9h30min em 2ª convocação, na sede da Federação, localizada
na Rua Coronel Cintra, n. 119, Mooca, Município de São Paulo/SP, CEP 03105-050, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a)
Ratificação da desfiliação da Federação junto a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário,
Couro e Calçados - CONACCOVEST - CNPJ: 07.931.122/0001-40; b) Autorização para que a Federação participe da Ratificação
da Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo de Vestuário, Calçados, Confecções, Couro e
Têxtil - CNTRV; c) Ratificação da filiação da Federação junto a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo
de Vestuário, Calçados, Confecções, Couro e Têxtil - CNTRV; d) Ratificação da eleição dos membros representantes da Federação
junto ao Conselho de representantes da Confederação. São Paulo, 14 de setembro de 2015. José Carlos Guedes - Presidente.

CNPJ 00.000.000/0001-91

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL 2015/00026 (9549) – O BANCO DO BRASIL S.A., neste
ato representante da UNIÃO (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA). Fundamento Legal: art. 18
da Lei nº 12.865/2013, de 09.10.2013. OBJETO: Contratação de empresa de
Engenharia, especializada em construção civil, para substituição total do telhado
de fibrocimento da área onde está localizada a casa de máquinas e cobertura
existente, impermeabilização das áreas expostas da cobertura, retirada da placa
de obra e fechamento, com alvenaria, da porta de acesso do prédio onde será
implantada a Casa da Mulher Brasileira, integrante do “Programa Mulher: Viver
sem Violência” do Governo Federal, localizada na Rua Pedro Palácios, 99, Cidade
Alta, Vitória - ES; DATA: 07.10.2015; LOCAL: Setor Comercial Sul, Quadra 1,
Ed. Morro Vermelho, 5º andar, CEP: 70.399-900.HORA DE REALIZAÇÃO: às
13:30h; OBTENÇÃO DO EDITAL: na Internet, endereço http://www.bb.com.br/
licitacoescasadamulher.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SENAI Nº 700/2015
OBJETO: Aquisição de Prensa a Vácuo – PAC da Indústria
Sessão Pública: 24 de SETEMBRO de 2015 as 09h00
Íntegra do edital e maiores informações: www.fiepr.org.br/licitacao/html/
Comissão de Licitação
Sistema FIEP

KROTON EDUCACIONAL S.A.

CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE nº 31.300.025.187
Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a se realizar em 28/09/2015, às 14h00, na sede da Companhia, situada em Belo Horizonte/MG, na R. Santa Madalena Sofia, 25, 4° andar, sala 01, Vila Paris, CEP 30.380-650, a fim de deliberar e votar sobre
as seguintes matérias: (i) Determinar o número de conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; e (ii) Eleger os membros do Conselho de Administração. Instruções Gerais: 1. Encontram-se
à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no site de Relações com Investidores da Companhia (www.kroton.com/ri), e nos websites da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas
na AGE ora convocada. 2. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGE munido de documentos que
comprovem sua identidade. 3. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da BM&FBovespa
S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da AGE deverão apresentar extrato atualizado de
sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no período de 48 horas antecedentes à realização da AGE.
4. Para fins de melhor organização da AGE, recomenda-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação na AGE a que se refere o presente edital sejam depositados, na sede da Companhia, na Diretoria Jurídica,
até 48 horas que antecederem a data da AGE. 5. De acordo com a Instrução nº 165, de 11.12.1991 da CVM, conforme alterada, o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do método
de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração é de 5%. Este pedido deverá ser encaminhado
por escrito à Companhia até 48 horas antes da data marcada para a realização da Assembleia. Belo Horizonte, 09/09/2015.
Gabriel Mario Rodrigues - Presidente do Conselho de Administração

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE

A Secretaria Nacional de Juventude torna público aos interessados que realizará
a CHAMADA PÚBLICA, cujo objeto é a seleção de atividades culturais, artísticas,
científicas e de comunicação para a 3ª Conferência Nacional de Juventude,
nos termos e condições estabelecidas no Edital 01/2015. O Edital completo e
inscrição está à disposição dos interessados, no link http://goo.gl/EIY8Zg.
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO
Secretário Nacional de Juventude/SG/PR

O novo primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull

AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura da(s) seguinte(s) licitação(s):
1. Objetos:
PE-S 208/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO – Prestação de serviços de pré-impressão,
impressão e fornecimento de peças gráficas - Lote 01 Blocos de Relacionamento, Lote 02 Programação do Sesc Osasco e Lote 03 Programação Sesc Carmo;
PE-S 209/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO – Prestação de serviços de pré-impressão,
impressão, fornecimento, instalação e desinstalação de Comunicação visual
em atendimento a Programação Mensal – Lote 01 Sesc Campinas e Lote 02
Sesc Carmo;
PE-S 210/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO – Serviços de transportes de passageiros
com ônibus para atendimento ao programa de turismo social para as Unidades
Piracicaba e Taubaté;
PE-C 078/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO – Registro de Preços para fornecimento
futuro e eventual de pen cards institucionais personalizados para diversas
Unidades do Sesc no Estado de São Paulo;
PE-C 079/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO – Registro de Preços para fornecimento
futuro e eventual de secadores de mãos para diversas Unidades do Sesc no
Estado de São Paulo.
2. Consulta do Edital: Por meio de download no sítio do Sesc – sescsp.org.br
mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para verificação
sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e
das 13h45 às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991, São Paulo, Capital, Gerência de
Contratações e Logística.
3. Data e horário da sessão de abertura da licitação:
PE-S 208/2015 – Dia 29/09/2015 às 10h; PE-S 209/2015 – Dia 30/09/2015 às 10h;
PE S 210/2015 – Dia 24/09/2015 às 10h; PE-C 078/2015 – Dia 28/09/2015 às 14h30;
PE-C 079/2015 – Dia 06/10/2015 às 10h30.

