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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 010/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada na execução de serviços
médicos na área de Ultrassonografia Simples e Doppler. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
no dia 03 de setembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4º andar, Sala 1, Vila Paris, CEP 30.380-650 (“Assembleia”), para deliberarem acerca da seguinte Ordem
do Dia: (a) Aprovação do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia, conforme modelo anexo à Proposta da Administração.
Esclarecimentos: Para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia:
(i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, conforme disposto no
artigo 126 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.); ou (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da
lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer
à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. Para fins de melhor organização da Assembleia, recomendamos o envio
à Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas em relação à data de realização da Assembleia, de cópia simples dos
documentos ora mencionados. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, bem como em seu website de
Relações com Investidores (www.kroton.com.br/ri) e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), cópias dos documentos referentes às matérias constantes da Ordem do Dia (inclusive os exigidos nos termos
da ICVM 481). Belo Horizonte, 02 de agosto de 2018. Evando José Neiva - Presidente do Conselho de Administração.
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A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DA SAÚDE VILA MARIA/VILA GUILHERME, convida as empresas

interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 012/2018 (ID 738), realizado
para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Especialidade de
Endoscopia Digestiva Alta e Baixa (Colonoscopia). Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Assembléia Geral Extraordinária
A diretoria do Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo -Sindbol- CNPJ. 64.917.719/0001-74,
nos termos da legislação e no uso das atribuições sindicalizadas, de acordo com o disposto no Estatuto Social vigente, convoca
todas as Associações sindicalizadas, em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede social, na Avenida
Thomas Edison,411,no dia 14 deAgosto de 2018,às 17 horas,em primeira convocação e às 17 horas e 30 minutos,em segunda
e última convocação, esta com qualquer número de participantes, a fim de discutir e deliberar sobre as pautas e o texto referente
àAção de Dissídio Coletivo proposta pelo Sindicato deAtletas do Estado de São Paulo e o procedimento a ser adotado no processo.

São Paulo, 03 de Agosto de 2018.
Ayrton Franco Santiago - Presidente

SINDICATO DAS ASSOCIAÇÕES DE FUTEBOL
PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
A ClAro S.A. comunida aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade local, que
falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de lins - SP
no dia 06/08/2018, a partir das 11h27. A ClAro S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a
regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 16h07.

Unimed Seguros Saúde S.A.
CNPJ/MF nº 04.487.255/0001-81

COMUNICADO
Prezado Bruno Marcius Rodrigues, por gentileza entrar em contato com sua
empregadora Unimed Seguros Saúde S/A, no telefone (011) 3265-9129, para tratar de
assunto do seu interesse.

A Algar Telecom informa que haverá indisponibilidade técnica, nos serviços de: Banda Larga, dos assinantes
da localidade de Ituiutaba, no período entre 20h00 do dia 16 as 06h00 do dia 17 de agosto de 2018; Banda Larga
e Telefonia Fixa, dos assinantes das localidades de Uberlândia (PARQUE UCHOA, UNIVERSITA, SHOPPING PARK,
SANTO ANTONIO), Frutal (JOSE MALUF), Nova Serrana (SHOPPING), no dia 16 de agosto de 2018, no período entre
00h00ás06h00; dos assinantes da localidadedeCruzeiro dosPeixotos, nodia 17 de agosto de 2018, noperíodoentre
00h00 ás 06h00; dos assinantes da localidade de Franca (PROGRESSO, CENTRO, PETROPOLIS, SANTATEREZINHA)
no período entre 22h00 do dia 16 as 06h00 do dia 17 de agosto de 2018; Telefonia Móvel 3G e GSM, dos assinantes
da localidade de Franca (SANTA TEREZINHA, PETROPOLIS), no período entre 22h00 do dia 16 as 06h00 do dia 17
de agosto de 2018; Banda Larga, Telefonia Fixa e Telefonia Móvel 3G e GSM, dos assinantes da localidade de Santo
AntôniodoMonte, nodia 16deagostode 2018, noperíodoentre00h00ás06h00.Aempresa
pededesculpasporqualquer transtornoquepossa sercausadoe reitera seucompromisso
ematenderde formapróxima, transparenteeeficiente.

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DA USP
63.025.530/0037-15 - Inscrição isenta

TOMADA DE PREÇOS 02/2018
Encontra-se aberta no Instituto Oceanográfico da USP, sito à Praça do Oceanográfico, 191 - Butantã
- SP - Sala 22B - Térreo, a TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018 do tipo TÉCNICA E PREÇO - Processo
nº 18.1.394.21.0 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em produção de audiovisual
para a realização de um documentário científico com entrevistas de especialistas em diversas áreas
de pesquisa no meio ambiente antártico, conforme especificações contidas no memorial descritivo.
Entrega dos envelopes até as 10 horas do dia 11/09/2018 na Sala da Congregação do Instituto
Oceanográfico da USP. O edital na íntegra será fornecido no endereço acima de segunda a sexta-feira
no período das 09h00 às 17 horas ou nos endereços eletrônicos www.usp.br/licitacoes e Imprensa
Oficial https://www.imprensaoficial.com.br.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-030/18 – Proc. nº 14.655/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife - PE,
torna público o certame em epígrafe. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – fornecimento
de tapetes/capachos em PVC. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal www.
comprasnet.gov.br. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 10 horas do dia 21/08/18. Referência
de tempo: horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3445, das 8 às 17h (ho-
rário local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar cadastrados no SI-
CAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá ser realizado em
qualquer unidade dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG,
localizadas nas Unidades da Federação.

AURELAIDE DE SOUZANASCIMENTOMENEZES
Pregoeira

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ADQUIRENTES DO
EMPREENDIMENTO LE VILLAGE CASA VERDE

Conform art. 31-F, Lei 4.591/64, através de 1/6 dos adquirentes de unidades do EMPREENDIMENTO “LE VILLAGE
CASA VERDE”, situado na Av. José de Brito de Freitas nº 295, Casa Verde, CONVOCAM todos os adquirentes, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17/08/18, em 1ª chamada às 19hs e em 2ª
chamada, com qualquer número de presentes, às 19:30hs., no HOTEL HERITAGE COMFORT INN, localizado na Rua
Fernando de Albuquerque nº 122 – Consolação, São Paulo/SP, CEP 01309-030, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos: 1º) Apresentação da situação jurídica do empreendimento;2º) Eleição da Comissão de Representantes,
nos termos dos artigos 31-F, 43, VI, da Lei nº 4.591/64 (Patrimônio de Afetação);3º) Votação quanto a constituição de
rateio mensal para fazer frente as despesas administrativas do condomínio;4º) Outros assuntos de interesse geral.
Sua presença é de fundamental importância, para tal, solicitamos que apresente, quando da assinatura da lista de
presenças, cópia de um documento comprobatório de sua qualidade de adquirente (contrato de aquisição), assim
como, uma cópia simples de um documento de identidade. Se possível enviar os documentos para o seguinte e-mail
comunicacao@vivianeamaral.com.br.Qualquer dúvida favor entrar em contato com Sra.Karen, fone:11 – 3262-0087.

-Anaïs Fernandes
SãoPaulo Omercadobrasilei-
rodescoloudoexteriornesta
terça-feira (7) emmeio a ru-
moresemrelaçãoaocenário
eleitoral.
OIbovespa,índicedasações

mais negociadas da Bolsa,
operava praticamente está-
velpelamanhãealcançouos
81.742,39pontos.
Por volta das 14h30, no en-

tanto, começou a cair, che-
gouaperder1,2%.Fechouem
baixa de 0,87%, a 80.346,52
pontos.
Odólar,queabriuaR$3,717,

foi para R$ 3,704 ao longo do
dia, mas fechou em alta de
0,93%, cotado aR$ 3,767.
Amoedaamericanaàvista

semanteveembaixaetermi-
nou o pregão com queda de
0,15%, paraR$ 3,718.
“Hoje foi um dia de boata-

ria e efeito manada. Vascu-
lhamos e não encontramos
nenhumelementoparauma
análisefundamentalista”,diz
Eduardo Guimarães, especi-
alista emações da Levante.
Eleressaltaqueovolumefi-

nanceirodopregãonodiafoi
alto.OgirofoideR$12bilhões,
segundoaB3, donadaBolsa.
“AmédiadoanoédeR$9bi-

lhões.Ofatodeterumvolume
fortecomquedarápidapode
indicar algumboatoque cor-
re e acabapegando”, afirma.
Operadores nas mesas do

mercadofinanceirorelataram
rumoressobreaeventual im-
plicaçãodeumpresidenciável
emumadelaçãopremiada.
Especulaçõessurgiramtam-

bém sobre o desempenho
do candidato Geraldo Alck-

Bolsadescoladoexterior e cai
quase 1%;dólar encosta emR$3,77
Mercado brasileiro foi contaminado por rumores e especulações sobre o cenário eleitoral

PT, PSDB eRede defendemdesestatizar saneamento
-Taís Hirata

São Paulo A necessidade de
ampliarosinvestimentospri-
vadosnosaneamentobásico
éumconsensoentreoscandi-
datosdoPT,doPSDBedaRe-
deàPresidênciadaRepública.
Os partidos enviaram re-

presentantes ao debate rea-
lizado nesta terça-feira (7),
em São Paulo, pelo Sindcon
(sindicato de empresas pri-
vadas do setor).
Aentidadedizquetambém

convidouoPSL(partidodeJa-
irBolsonaro),oMDB(Henri-
que Meirelles), o PDT (Ciro
Gomes)eoPartidoNovo(Jo-
ãoAmoêdo),masassiglasnão
enviaramporta-vozes.
Entreospresentes,aneces-

sidade de atrair companhi-

asprivadasaosetornão foio
único consenso.
Todostambémcriticarama

atualpropostadereformado
marco regulatório do sanea-
mento, enviado ao Congres-
so como medida provisória
pelo governoMichel Temer.
Umdospontosmaispolêmi-

cosdaMPéoartigoqueobri-
gaosmunicípiosarealizar li-
citaçõesnahoradecontratar
as concessionárias de sanea-
mentobásico.
Até a publicação da MP, as

cidadestinhamaopçãodefir-
mar convênios diretamente
comascompanhiasestaduais.
Em relação a esse artigo,

tanto o PT como o PSDB de-
fenderam que é preciso me-
canismosparagarantirqueas
cidadesmenosatrativaseco-

nomicamentetenhamseusin-
vestimentos garantidos.
Ambos tambémconcorda-

ramquantoànecessidadede
resolver não apenas o finan-
ciamento de obras no setor
mas também falhas na ges-
tão dos projetos.
“Hoje há pouca eficácia no

usodosrecursos.Oestímulo
quenóstemosédeinaugura-
ção de obras. Há pouco con-
trole do que está funcionan-
do”, afirmou o ex-presidente
daSabespJersonKelman,que
representou o candidatoGe-
raldoAlckmin (PSDB).
Paraaex-ministradoPlane-

jamentoMiriamBelchior,que
apresentou as propostas de
LuizInácioLuladaSilva(PT),
presoemCuritiba,étambém
essencial ampliar os investi-

mentos em infraestrutura,
quenãodevemestar subme-
tidosàsregrasdelimitefiscal.
Eladefendeacriaçãodeum

fundo para a infraestrutura,
com 10% de recursos de re-
servasinternacionaisdopaís.
A principal proposta apre-

sentada pela Rede foi a mai-
or capacitação das prefeitu-
ras para que elas formulem
seus planos de saneamento.
“Aresponsabilidadepolítica

do prefeito não pode ser de-
legada. Ela não é do governo
federal”, afirmou João Capo-
bianco, que representouMa-
rina Silva (Rede).
Já Kelman e Belchior pro-

põemmedidas para incenti-
varsoluçõesregionais,como
aformaçãodeconsórciosen-
tre prefeituras.

$
Veja algumas propostas

PSDB
• Estimular municípios a
formar consórcios pa-
ra contratar serviço

• Ampliar subsídios sociais pa-
ra tarifa de saneamento

PT
• Recursos para infraestru-
tura não devem estar sub-
metidos a limite fiscal

• Fundo para infraestrutu-
ra com 10% de recursos de
reservas internacionais

Rede
• União deve apoiar muni-
cípios a criar planos pa-
ra o saneamento

• Estímulo a PPPs

PSOLquer tributo
maior na renda e
corte para empresa
São Paulo A recuperação
da capacidade do Estado
de fazer investimentos é o
eixo central do programa
econômicodoPSOL,apre-
sentado nesta terça-feira
(7) porMarcoAntonioRo-
cha, um dos coordenado-
res da área da candidatu-
ra de Guilherme Boulos à
Presidência.
Com graves problemas

fiscais, o governo acabou
cortando o investimento
público,queatingiuumdos
menoresníveisdahistória.
Rochaapostanessareto-

mada não só para alavan-
car o crescimento como
parareorganizarascontas.
Questionadosobreaori-

gemdosrecursos,oecono-
mista disse preparar uma
reforma tributária, além
da revisão de alguns sub-
sídios,medidasqueecono-
mizariamdoispontosper-
centuais doPIB.
Rochadefendeuumare-

dução do imposto cobra-
dodasempresas (IRPJ) e a
simplificação dos tributos
sobre o consumo.
Ao mesmo tempo, pro-

põe alíquotas superiores
aos atuais 27,5% do IR pa-
ra a pessoa física, além da
elevação da carga sobre o
patrimônio e uma revisão
de gastos tributários.
Flavia Lima

min(PSDB)napesquisaCNT/
MDA,daConfederaçãoNacio-
naldoTransporte,queapon-
taintençõesdevotoparapre-
sidente, governador e sena-
dor entre eleitores paulistas
—redutoeleitoraldeAlckmin.
O tucano é visto com bons

olhosentre investidores,por
serconsideradoumcandida-
to deperfilmais reformista.
A pesquisa da CNT será di-

vulgada às 11h desta quarta-
feira (8). Procurada, a confe-
deraçãonão semanifestou.
RegistradanoTSEsobonú-

meroSP-04729/2018,apesqui-
sa realizou 2.002 entrevistas,
distribuídasem75municípios
detodasasregiõesdoestado
deSãoPaulo,entreosdias2e
5deagosto.Amargemdeerro
é de 2,2pontos percentuais.
Com as instabilidades lo-

cais, omercado brasileiro se
descoloudo exterior.
Lá fora, o dólar perdeu for-

çaante27das31principaisdi-
visas domundo.
Oreal liderouadesvaloriza-

çãoemrelaçãoàmoedaame-
ricana,seguidopelosdólares
canadense e deHongKong.
“Na dúvida, émelhor estar

comprado[emdólar]doque
vendido.Oinvestidortentase
cobriresegarantir”,dizRegi-
naldo Galhardo, gerente de
câmbiodaTrevisoCorretora.
As Bolsas globais também

operaramnoazul.
NaEuropa,osmaioresmer-

cados fecharamemalta.
ODowJones,principal índi-

cedeNovaYork,subiu0,50%.
O S&P 500 avançou 0,28%

e se aproximou de máximas
históricas, impulsionadopor
açõesdosetordetecnologia,
como Amazon, Alphabet e
Microsoft. O Nasdaq, índice
de tecnologia, ganhou0,31%.
Das67açõesquecompõem

oIbovespa,54caíram,12subi-
rameumaficou estável.
O setor financeiro pressio-

nouo índice para baixo.
Os papéis preferenciais do

Bradesco recuaram 1,51%, e
osordinários,2,18%.OBanco
do Brasil caiu 2,13%, e o Itaú,
0,6%.Asunits—conjuntode
ações— do Santander cede-
ram 1,59%.
“A política nacional vai ter

um pesomaior sobre a vola-
tilidade da Bolsa. Enquanto
não começar a propaganda
eleitoral, no fim do mês, vai
ser assim: boatos, ataques e
‘fake news’ puxando o mer-
cado”, dizGuimarães.
OspapéisdaMagazineLui-

za foramodestaquepositivo
—altade5,72%.Avarejistare-
portouquequasedobrouseu
lucro líquidono segundo tri-
mestre,anteigualperíodode
2017, paraR$ 140,7milhões.

“
A política terá um
pesomaior sobre
a volatilidade da
Bolsa. Enquanto
não começar a
propaganda, será
assim: boato, ataque
e ‘fake news’
Eduardo Guimarães
especialista em ação da Levante

Rumor na política inverte direção domercado

Após passar a manhã em alta, a Bolsa fechou esta
terça-feira (7) em queda de 0,87%, enquanto o dólar,
que caía, terminou o dia avançando 0,93%
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17h9h01
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Fonte: Bloomberg e CMA

Caixa suspende
Pró-Cotista para
imóveis usados
BRaSÍlIa A linha de finan-
ciamento Pró-Cotista pa-
ra imóveis usados, que é a
mais barata depois doMi-
nha Casa, Minha Vida, foi
suspensa pela Caixa por-
quetodoolimitedestinado
aessaoperaçãoem2018,de
R$ 1,4bilhão, já foi usado.
De acordo com o ban-

co,aPró-Cotistaparaimó-
veisnovos,quetemumor-
çamento de R$ 2,1 bilhões
no ano, ainda está aberta.
A linha sópode ser aces-

sada por trabalhadores
compelomenos três anos
de vínculo com o FGTS
(Fundo de Garantia do
Tempode Serviço).
Os beneficiados preci-

sam estar trabalhando ou
ter saldo na conta do fun-
do equivalente a pelo me-
nos 10% do valor do imó-
vel.Nãohálimitederenda.
A Pró-Cotista tem tido

muitaprocuranosúltimos
anosporcausadaescassez
de recursosde fontes com
taxasdejurosequivalentes,
comoapoupança.
Issofezaparticipaçãoda

linha no total de financia-
mentoimobiliário,queera
de apenas 1%em 2014, sal-
tar paramais de 10%.
Maeli Prado


