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SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / CENTRO DE TECNOLOGIAE INOVAÇÃO – PARQUE FONTES
DO IPIRANGA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico nº SE 002/2018, realizado para a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Adequação de Espaço para Desenvolvimento de
Exposição de Moda Inclusiva Permanente. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

CONSELHO FEDERALDE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

ERRATADACONCORRÊNCIA Nº. 01/2017

A Comissão de Licitação informa que o Edital da Concorrência nº 01/2017, bem como os anexos I-A,
I-B, I-C, I-E, I-G e I-H referentes ao aviso de licitação publicado no Jornal Folha de São Paulo de 28 de
maio de 2018 – página A-21, foram alterados.

Informa ainda a Comissão que a nova data da sessão é dia 20 de julho de 2018, às 09h30min, na
sede do CONFEF.

O Edital e os anexos alterados devem ser retirados pela internet, através do site www.confef.org.br
no link licitações.

Luciana Aliberto Prado
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA HIDRELÉTRICA SANTA BRANCA S/A.

Alberto Mauad Abujamra, na qualidade de Diretor da Hidrelétrica Santa Branca S/A, pessoa jurídica
de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.322.873/0001-49, com base no artigo
11, §1º, do Estatuto Social c/c art. 122, II, da Lei nº 6.404/1976, CONVOCA todos os acionistas para
a realização da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de junho de 2018, às 08 (oito) horas em
primeira convocação e às 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos em segunda, com qualquer número
de presentes. A Assembleia ocorrerá no Mabu Curitiba Business, na Rua XV de Novembro, n. 830,
bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80020-300, a fim de serem deliberados e discutidos os seguintes
assuntos: Eleição de Diretoria para o próximo biênio, com a renovação do mandato de Alberto Mauad
Abujamra para o cargo de Diretor e nomeação de José Maria Mauad Abujamra, brasileiro, casado,
nascido em 02/04/1962, economista, residente e domiciliado em Curitiba/PR, para desempenhar a
função de Diretor da companhia, devendo exercer as atribuições que a lei, o Estatuto Social e o Acordo
de Acionistas conferem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da companhia;
Alteração da sede da Companhia, localizada na Avenida Cândido de Abreu, nº 140, 2º andar, sala 203,
bairro Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80.530-901, para a Rua Padre Anchieta, nº 2348, sala 2308,
bairro Bigorrilho, Curitiba/PR, CEP 80.730-000, para fins de dar efetividade aos trabalhos da nova
Diretoria; Contratação de seguro D&O (Directors and Officers) para a nova diretoria, conforme cotação
a ser feita com três seguradoras que oferecem tal apólice; Assuntos de interesse geral. Curitiba/PR,
14 de junho de 2018.

Alberto Mauad Abujamra
Diretor da Hidrelétrica Santa Branca S/A”

Aviso de Citação de Julgamento de Processo Ético CFP Nº. 576600020.000798/2017-89
Por encontrar-se em local incerto e não sabido, informa-se aos Srs. Aparecido Celso Miranda e Maria
Aparecida da Silva Tozatto que, em cumprimento de determinação do Código de Processamento
Disciplinar (Resolução CFP N.º 006/07), comunica-se que o julgamento do Processo Ético CFP Nº.
576600020.000798/2017-89 (Recurso do Processo Ético CRP-06 N.º 073/2010), em que os citados são
partes interessadas, foi adiado para a data de 20/07/2018, a partir das 9 horas, na sede do Conselho
Federal de Psicologia, em Brasília/DF.

São Paulo/SP, 18 de junho de 2018.
ROGÉRIO GIANNINI

Conselheiro-Presidente

Aviso de Citação de Julgamento de Processo Ético CFP Nº. 576600020.001108/2017-17
Por encontrar-se em local incerto e não sabido, informa-se aos Srs. Adam Stephen Rochert e Eliana Riberti
Nazareth que, em cumprimento de determinação do Código de Processamento Disciplinar (Resolução
CFP N.º 006/07), comunica-se que o julgamento do Processo Ético CFP Nº. 576600020.001108/2017-17
(Recurso do Processo Ético CRP-06 N.º 089/2013), em que os citados são partes interessadas, foi adiado
para 20/07/2018, a partir das 9 horas, na sede do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília/DF.

São Paulo/SP, 18 de junho de 2018.
ROGÉRIO GIANNINI

Conselheiro-Presidente

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N.º 129-2018

Abertura:18 de julho de 2018, às 9h. Objeto:Contratação de empresa para
prestação de serviços de auditoria externa independente. Os recursos são
oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF. Edital disponível
na Central de Licitações ou site www.caxias.rs.gov.br. Informações (54) 3218-6000.
Caxias do Sul, 15/06/2018. Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi, Secretária de
Recursos Humanos e Logística

O MUNIClPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados, que
em virtude de adequações do Edital de Licitação, está promovendo a
REPUBLICAÇÃO do certame licitatório que será realizado através do
Regime Diferenciado de Contratação (RDC) - PRESENCIAL, do tipo
MAIOR DESCONTO, modo de disputa FECHADA, pelo Regime de
Contratação EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, com fundamento
legal no inciso VIII e § 1° do Art. 1°, da Lei n° 12.462 de 04 de agosto
de 2011, visando a seleção e contratação de empresa empreiteira para
execução de obra da Linha Verde Norte Lote 4.1: Estação Solar e Estação
Atuba, estaca 890 a estaca 1032, extensão aproximada 2,84 km; composta
por serviços de engenharia civil de: estruturas de concreto, terraplenagem,
pavimentação, drenagem, paisagismo, obras complementares, sinalização
viária, iluminação pública e adequação de rede - RDU, semaforização,
estações Solar eAtuba, serviços preliminares, administração local, instalação
do canteiro, ensaios, mobilização e desmobilização; a serem executadas
com recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC-2- Programa Mobilidade Urbana e Transito, Ação Apoio a Sistemas
de Transporte Público Coletivo Urbano, repassados por meio da CAIXA,
através do Termo de Compromisso n° 0436.534-77/2014 MCidades/CAIXA
- Execução da complementação da Linha Verde - Linha Verde Norte e Linha
Verde Extensão Sul, celebrado entre o Governo Federal e o Município de
Curitiba, cuja caracterização e abrangência estão descritas no Edital.
O envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser protocolado
no Serviço de Protocolo da SMOP no dia 13 de julho de 2018 até às 17:00h.
Os envelopes contendo as propostas de preços serão abertos em sessão
pública às 9:00 horas do dia 16 de julho de 2018 no Auditório da Sede da
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP situada na rua Emílio de
Menezes n° 450, Bairro São Francisco, Curitiba - Paraná.
O Novo Edital encontra-se disponível para download no site
www.curitiba.pr.gov.br no banner “Transparência”, ou ainda junto à Unidade
de Gerenciamento do Programa - UGP, na Rua Bom Jesus 669 - Cabral,
Curitiba-Paraná.
Os documentos que integram o ANEXO I - PROJETO EXECUTIVO
serão disponibilizados somente em mídia digital a serem retirados na UGP,
no endereço acima, de 2” a 6” feira (dias úteis), das 08hOO às 12hOO e
das 14hOO às 18hOO, mediante requerimento da licitante interessada à
COMISSÃO, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer DVD
para extração de cópias.
Curitiba, 15 de junho de 2018.

EDUARDO PIMENTELSLAVIERO
Secretário Municipal de Obras Públicas

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

EDITALDE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIALN° 001/2018-SMOP/OPP - REPUBLICAÇÃO

FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - FLEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018

BIRD - ACORDO DE EMPRÉSTIMO N°8415-BR
RETIFICAÇÃO DE EDITAL COM REABERTURA DE PRAZO

A FLEM comunica aos interessados a retificação do Edital referente ao Pregão
Eletrônico nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços de Cadastro Técnico Georreferenciado dos Imóveis Rurais no Estado
da Bahia e a Inscrição dos imóveis rurais no CEFIR para os beneficiários do Projeto
Bahia Produtiva. Sessão ocorrerá no dia 28 de junho de 2018, às 9h30, através do
site “licitações-e” do Banco do Brasil (nº 721636). O Edital retificado encontra-se à
disposição nos sites: www.licitacoes-e.com.br, www.flem.org.br e no endereço acima.

Salvador, 18 de junho de 2018. Nilo Batista da Silva Junior – Pregoeiro

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-
CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARQUE FONTES DO IPIRANGA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 004/2018,

realizado para a Contratação de empresa para a prestação de serviços, que tem como foco,
capacitação para gestores e técnicos de diversas áreas públicas, conselhos de direitos, dos
equipamentos da Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Justiça, Esporte,
Lazer e Cultura, Habitação, conselhos de direitos e outras organizações congêneres. Para
informações e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL ESTADUAL DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 016/2018,

realizado para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistema de Climatização,
Exaustão e Refrigeração. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ/MF nº 00.806.535/0001-54 - NIRE 35300142942

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Quotistas
A Planner Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar, Itaim
Bibi, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54, na qualidade de instituição administradora
do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Diamond Mountain Distressed Assets, fundo de
investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.829.910/0001-11, (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), convoca V. Sas.,
Fundação Carlos Chagas - CNPJ/MF sob o nº 60.555.513/0001-90 (“Quotistas”) para a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”),
a ocorrer na sede da Administradora, dia 25 de Junho de 2018, às 11h00min em primeira convocação, ou às 11h:30min em
segunda convocação. A ordem do dia será composta por: (i) medidas a serem adotadas para saneamento da situação de default
dos fundos de investimentos; (ii) quitação de despesas dos fundos de investimentos; e (iii) medidas emergenciais aplicáveis em
razão da ausência de disponibilização de recursos por esta investidora exclusiva. Por fim, solicitamos a confirmação da presença
dos Srs. através do e-mail: jurfundos@planner.com.br. São Paulo, 14 de junho de 2018. Planner Corretora de Valores S.A.

Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ/MF nº 00.806.535/0001-54 - NIRE 35300142942

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Quotistas
A Planner Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar, Itaim
Bibi, nacidadee estadodeSãoPaulo, inscritanoCNPJ/MFsobonº00.806.535/0001-54,naqualidadede instituiçãoadministradora
do Fundo de Investimentos Multimercado Crédito Privado Diamond Mountain Corporativo IV, fundo de investimento inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 17.134.173/0001-03, (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), convoca V. Sas., Fundação Carlos
Chagas - CNPJ/MF sob o nº 60.555.513/0001-90 (“Quotistas”) para a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a ocorrer
na sede da Administradora, dia 25 de Junho de 2018, às 10h00min em primeira convocação, ou às 10h:30min em segunda
convocação. A ordem do dia será composta por: (i) medidas a serem adotadas para saneamento da situação de default dos
fundos de investimentos; (ii) quitação de despesas dos fundos de investimentos; e (iii) medidas emergenciais aplicáveis em
razão da ausência de disponibilização de recursos por esta investidora exclusiva. Por fim, solicitamos a confirmação da presença
dos Srs. através do e-mail: jurfundos@planner.com.br. São Paulo, 14 de junho de 2018. Planner Corretora de Valores S.A.
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Fundamental no desenho do
século 21, a transferência de
poderdiplomático, econômico
emilitardoeixo transatlântico
para a Ásia-Pacífico se apoia
em alguns pilares históricos,
entre eles a paciência fúlgida
deregimesdaregiãoemergen-
te, empenhadosemgarantira
sobrevivência ou em desafiar
ahegemoniadosEUA.Chinae
CoreiadoNorte exemplificam
a implementação de estraté-
gias de longo prazo, a render
clarosdividendosgeopolíticos.

Quando Kim Jong-un cum-
primentouDonaldTrump,com
umpanteãodebandeirasdos
doispaíses comopanode fun-
do, o calendário em Pyongy-
ang marcava 25 anos do iní-
cio do roteiro urdido por Kim
Il-sung, avô do atual ditador.
Em 1993, emmeio às amea-

çasdopós-GuerraFria, oúlti-
mo bastião do stalinismo co-
meçou a etapa de canalizar
o programa de mísseis e ar-
senal nuclear para uso como
moeda de troca em eventuais

negociaçõescomWashington,
voltadas a impedir a debacle
da dinastia comunista.
Háexatos40anos,opatriar-

ca chinês Deng Xiaoping mu-
dava o curso da história ao
maquinar o “socialismo com
características chinesas”, có-
digo para batizar a alqui-
mia de introduzir economia
de mercado numa estrutura
política sempre controlada
pelo Partido Comunista.
Dengassumiraopodernaes-

teirada tragédiadomaoísmo

e após cerca de dois séculos
de decadência chinesa, quan-
do o “Império do Meio” che-
gou a ser conhecido como o
“homem doente da Ásia”, de-
vidoàcrise social eàpobreza.
Em 1978, a China embarcou

emreformasresponsáveispor
tirá-la do estado comatoso e
guindá-la, em menos de qua-
trodécadas, à condiçãode se-
gundamaioreconomiadopla-
neta.O iníciodadecolagemse
notabilizoupela industrializa-
çãoacelerada, comatraçãode

capital estrangeiro eofertade
baixoscustosdeproduçãoede
mão de obra barata.
Tal foco, porém, ficou para

trás. A locomotiva do avanço
chinês recai sobre o consumo
da ascendente classe média e
do investimento em inovação
e tecnologia.No40º aniversá-
riodasmudançasdenguistas,
a se completar em dezembro,
PequimassombraWashington
comosériocompetidorempa-
tentes, invençõeseaplicativos.
KimIl-sungeDengXiaoping,

camaradasdageraçãorevolu-
cionária, enveredaramporru-
mos diferentes nas táticas de
longo prazo. O norte-coreano,
apegado ao isolacionismo e à
ortodoxiaideológica,desenhou
caminho para impedir a de-
sintegração do regime e a ab-
sorção pelo próspero vizinho
meridional, a Coreia do Sul.
Opatriarcachinês, inspirado

na abertura ao mundo e na
mão de ferro doméstica, te-
ceu roteiro da recuperação
de Pequim à condição de
potência global.
Em ambos os casos, a paci-

ência e a visão histórica con-
tribuíram de forma cardinal,
elementosatemperar falaatri-
buídaaodirigente comunista
chinês, Zhou En Lai. Em 1972,
durante visita de Nixon a Pe-
quim,onúmerodoisdoregime
maoísta teria dito ser “muito
cedoparaavaliaro impactode
Revolução Francesa de 1789”.
A versão virou clichê para

descreveraprofundidadehis-
tórica de lideranças da Chi-
na, embora relatos posteri-
ores tenham sustentado que
Zhou se referia às turbulên-
cias de 1968 na França. O er-
ro de tradução sobreviveu.
Assim como as estratégias
norte-coreana e chinesa.

Pequim e Pyongyang exemplificam táticas a render dividendos geopolíticos

-
Jaime Spitzcovsky
Jornalista, ex-correspondente da Folha em Moscou e Pequim

Kim,Deng e a paciência histórica

MigrantesqueRomarejeitouchegamàEspanha
Valencia recebe navios com629 resgatados noMediterrâneo;ministro da itália sugere queMadri acolha ‘66.629mais’

VALENCIA AEspanha recebeu
nestedomingo(17) trêsnavi-
oscomimigrantesresgatados
nomarMediterrâneo.
O primeiro a atracar no

porto de Valencia foi o Dat-
tilo,daGuardaCosteira itali-
ana, com 274migrantes. Em
seguida, veio o Aquarius, da
ONGfrancesaSOSMéditerra-
néeedosMédicossemFron-
teiras, que aportou com 106
migrantes a bordo. Por fim,
chegou o Orione, com mais
249 ocupantes.
Astrêsembarcaçõesforam

impedidas pelo governo da
Itália de aportar na costa do
país,oqueabriunovocapítu-
lonacrisemigratóriadaUni-
ãoEuropeia.
Os barcos (recebidos por

2.320pessoas,entremédicos,
psicólogos, tradutores, auto-
ridadesevoluntários)chega-
ramàEspanhaapósoprimei-
ro-ministro do país, Pedro
Sánchez,dizerquereceberia

osmigrantes rejeitadospela
Itáliaparaevitaruma“catás-
trofe humanitária”.
A atitude de Madri, que

neste sábado (16) já tinha
resgatado 933migrantes do
mar, foi elogiada pelo gover-
nofrancês.OpresidenteEm-
manuelMacronafirmouque
os estrangeiros que desem-
barcassememValenciaede-
sejassemirparaaFrança se-
riam acolhidos.
Por causa da decisão de

fechar os portos a navios de
ONGs (organizaçõesnãogo-
vernamentais) commigran-
tes resgatados nomar, a Itá-
lia foi alvo de críticas na Eu-
ropa,masnestedomingore-
forçou seu posicionamento.
Enquanto a Espanha rece-

biamensagens de apoio por
acolher as embarcações, o
governo italianovoltouaele-
var o tom.
OministrodoInterior,Mat-

teoSalvini,agradeceuaMadri

porreceberos629migrantes,
resgatados em alto-mar no
dia 9de junho,mas disse de-
sejar que o país liderado por
Sánchezreceba“66.629mais”.
Adiminuiçãodofluxo imi-

gratórioparadentrodasfron-
teiras italianas é uma das
grandesbandeiras dogover-
no de que Salvini faz parte.
Ele afirmou ainda que, “se

França,Malta,Portugal eou-
trospaíseseuropeustambém
receberem migrantes resga-
tados de barcos contraban-
distas, seremosmais felizes”.
NaFrança,Macronfoicriti-

cadopela líderdeextrema-di-
reitaMarineLePenporofere-
cerabrigoaosmigrantes.Ela
disse estar “extremamente
preocupada” com a possibi-
lidade de que a oferta de Pa-
ris sinalize “aaberturacontí-
nua de nossas fronteiras na-
cionais”.LePentambémelo-
giou a atitude da Itália.
aFP, associated Press e reutersImigrantes descemdo Aquarius emValencia, no domingo (17) Kenny Karpov/SOSMediterranée/Reuters


