
ab12 mercado ★ ★ ★ Quarta-Feira, 14 De Março De 2018

PREGÃOELETRÔNICO
Nº 17/2017

Tipo: Menor Preço
O Estado de Minas Gerais, por intermédio
da Central de Compras da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG, realizará licitação para aquisição
de Bombas Costais Manuais e Motorizadas,
em atendimento à demanda da Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais –
SES/MG. A sessão do pregão iniciará
no dia 27/3/2018, às 10 horas, no site
www.compras.mg.gov.br. Mais informações:
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.
BH/MG, 13/3/2018. Dagmar Maria Pereira
Soares Dutra – Subsecretária de Gestão
Logística – SEPLAG.

Em cumprimento ao que determina o
Art. 605, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e, deliberação da as-
sembleia geral para este fim convo-
cada, este sindicato, pelo presente
edital, comunica a todos os estabeleci-
mentos privados de ensino, sediados
no Município de São Paulo, que a con-
tribuição sindical, relativa aos profes-
sores, concernente ao exercício de
2018, deverá ser descontada no mês
de março corrente e recolhida à Caixa
Econômica Federal até o final de abril.
As guias de recolhimentos estão dis-

poníveis no endereço eletrônico –
http://websindical.sinprosp.org.br/ ou os
empregadores poderão retirá-las na
sede do SinproSP, na Rua Borges
Lagoa, 208 – Vila Clementino – SP, das
08h30min às 17h30min.
Quanto ao recolhimento da contribui-

ção em epígrafe, as guias, obrigato-
riamente, devem ser acompanhadas da
relação nominal dos contribuintes espe-
cificando os valores da remuneração
devida no mês do recolhimento, do
desconto efetuado, e remetidas a esta
entidade no prazo de 15(quinze) dias, a
contar da data do recolhimento.
São Paulo, 14 de março de 2018.

Prof. Luiz Antonio Barbagli
Presidente

EDITAL DE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

EXERCÍCIO DE 2018

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 008/2018, realizado para a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de Controle Integrado
de Pragas. Para informações e condições de participação favor acessar
o site www.publinexo.com.br/privado

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

PROCESSO DE COMPRAS Nº 160/2018
Encontra-se aberto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, a Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nº 19/2018 (menor preço global anual), destinado à contratação de empresa prestadora de serviços
integrados de segurança, através de segurança patrimonial, com implementação de equipamentos de sistema de
alarme e circuito fechado de TV IP (CFTV IP) para as dependências do Campus Barcelona, Campus Centro e Unidade
Tibagi da USCS, por um período contratual de 12 meses. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos
poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar na Seção de Compras da USCS
sito àAvenida Goiás nº 3.400 – Bairro Barcelona,São Caetano do Sul – SP ao custo de R$ 5,00 (cinco reais) referente
à extração de cópias. Data da abertura: 28 de março de 2018 às 9h, na Sala de Pregões do endereço acima.
São Caetano do Sul, 13 de março de 2018.
Prof. Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz - Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

Administração e Representações Telles S.A.
CNPJ nº 61.363.842/0001-00

Edital de Convocação
Por este edital ficam convocadas todos os acionistas da Administração e Representações Telles S.A. para a Assembleia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária no próximo dia 20 de Março às 11:00 horas, na sede da Sociedade de Advogados Telles Pereira, Azzi Ferrari, Lisboa
e Almeida Salles, na Avenida Paulista, 453, 11º andar, conjuntos 1 a 3, Cep01311-907, gentilmente cedida, para deliberar sobre a
seguinte ordem dia: 1) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) Ratificação
de dividendo antecipado; 3) Fixação dos honorários da Diretoria; 4) Devido a vacância do cargo de diretor gerente, decidir sobre seu
preenchimento. 5) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 10 de Março de 2018. Marina Queirós Telles Cunial - Presidente.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 006/2018, realizado para a Contratação
de empresa especializada para prestação de Manutenção, Conservação e
Limpeza do Jardim. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 016/2017-AGR
Objeto: Aquisição de desengraxante e
fosfatizante para registro de preços.
Edital a partir: 14/03/2018 das 10:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas. Entrega das propostas: a partir de
14/03/2018 às 10:00 horas. Abertura das
propostas: em 26/03/2018 às 10:00 horas.
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes
nº563,Caju,RiodeJaneiro,RJ.Telefone:(21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 033/2017-AGR
Objeto: Aquisição de reboques
especializado de engenharia 1,5 ton
para registro de preços. Edital a partir:
14/03/2018 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 14/03/2018 às
10:00 horas. Abertura das propostas: em
26/03/2018 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 034/2017-AGR
Objeto: Aquisição de bateria automotiva
para registro de preços. Edital a partir:
14/03/2018 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 14/03/2018 às
10:00 horas. Abertura das propostas: em
26/03/2018 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 038/2017-AGR
Objeto: Aquisição de cadinhos para
fundição para registro de preços. Edital
a partir: 14/03/2018 das 10:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas. Entrega
das propostas: a partir de 14/03/2018 às
10:00 horas. Abertura das propostas: em
26/03/2018 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

A Algar Telecom informa que haverá indisponibilidade técnica no período entre
às 23h do dia 22 de março de 2018 às 06h do dia 23 de março, nos serviços
de Banda Larga dos assinantes das localidades: Uberlândia (Cidade Jardim,
Copacabana, Córrego do Óleo, Tibery), Tupaciguara (Nova Esperança Rádio),
Orlândia (Centro, Santa Rita), Nova Serrana (Industrial, Romeu Duarte).
Banda Larga, Telefonia Móvel GSM/3G/4G, Telefonia Fixa, dos assinantes da
localidade de Uberaba.
A empresa pede desculpas pelos transtornos causados à população e reitera
seu compromisso em atender de forma transparente e eficiente.

www.algartelecom.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
TOMADA DE PREÇOS nº01/2018

OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais de assistência médico-
hospitalar, cirúrgica, ambulatorial e laboratorial complementar aos funcionários da
Câmara e aos seus dependentes e, desde que assumam seu pagamento integral,
aos inativos e Vereadores e respectivos dependentes, pelo critério de menor preço,
desde que não superior ao praticado no mercado.
ABERTURA: 13/03/2018
ENCERRAMENTO: 12/04/2018 às 10h30. Ocasião na qual os licitantes deverão
entregar os envelopes (habilitação e proposta) impreterivelmente até às 10h00 horas.
EDITAL: Retirar na Secretaria da Câmara Municipal, à Avenida Adherbal da Costa
Moreira, 255, 1º andar, das 09h00 às 18h00 nos dias úteis, fone (11) 4039-1526.
www.camaracampolimpo.sp.gov.br

LacticíniosTirol Ltda.
CNPJ n° 83.011.247/0001-30

NIRE 42200097568
Convocação 001/2018

Assembleia Geral Extraordinária
A Administração da Lacticínios Tirol Ltda., pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número
83.011.247/0001-30 e NIRE 42200097568, em cumprimento ao
disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por meio
desta, Convocar Vossa Senhoria a se fazer presente na
Assembleia Geral Extraordinária, conforme local, data, horário e
ordem do dia a seguir descritos: Local: Auditório da Matriz.
Localização: Rua Domingos Perondi, 36, Centro, Treze Tílias -
SC, 89650-000; Data: 27 de março de 2018; Horário: 08h30min -
Recepção e assinatura da lista de presença dos quotistas;09h00min
- Início dos trabalhos, devendo obrigatoriamente ter a presença de
no mínimo dois terços das quotas do capital social, nos termos da
Cláusula 28ª (vigésima oitava) do Contrato Social; Ordem do dia:
1. Alteração da cláusula 19ª do Contrato Social para substituição do
nome do Gerente indicado pelo Grupo Dresch. Treze Tílias (SC),
08 de março de 2018. Adalberto Rofner; Diretor Executivo
Industrial -Tarso Dresch - Diretor Executivo Comercial.

RodobensVeículosComerciaisSPS.A.,CNPJ/
MFnº60.812.088/0001-78,sitoàRuaPrefeitoGa-
briel José Antonio nº 250, Parte, CEP:07024-120,
BairroViladasPalmeiras,Guarulhos -SP.Comuni-
caoextraviodeduascaixasdeNotasFiscaisAIDF-
280275091508denúmeros1201a2200, referente
afilial inscritanoCNPJnº60.812.088/0010-69, I.E.
nº149.564.619.117,RuaBenitoMeana,nº100,Vila
Sabrina, São Paulo-SP, conforme B.O. registrado
no 05º D.P.Guarulhos em 27.02.2018.

DECLARAÇÃO À PRAÇA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS

(FAST FOOD) SÃO PAULO
EDITAL: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

EXERCÍCIO DE 2018
Em cumprimento ao disposto no artigo 605 da
Consolidação das Leis do Trabalho, cientifica-
mos todas as empresas de refeições rápidas
(fast food) no município de São Paulo, que no
mês de março de 2018 deverão proceder ao
desconto, de todos os seus empregados, o
valor correspondente a um dia de remunera-
ção devida no citado mês, relativo à Contribui-
ção Sindical, na forma do artigo 582 e pará-
grafos do já referido diploma legal. O recolhi-
mento deverá ser efetuado na Caixa Econô-
mica Federal ou estabelecimento bancário cre-
denciado, até 30 de abril do corrente ano, nos
termos dos artigos 583 e 586 da CLT. Findo
esse prazo o recolhimento se dará com multa,
juros de mora e correção monetária conforme
artigo 600 da Consolidação Obreira. As guias
apropriadas já estão sendo remetidas para as
empresas e poderão, também, ser retiradas
na sede social da entidade profissional sita a
Av. Paulo VI, 372 (antigo 2140) - Sumaré - São
Paulo. Após o recolhimento remeter para o Sin-
dicato Profissional, uma via ou cópia de guia
de recolhimento bem como uma via da rela-
ção nominal dos trabalhadores contribuintes.
São Paulo, 12 de março de 2018. Ataíde Fran-
cisco de Morais Junior - Diretor Presidente.

ATENDIMENTO ON-LINE FOLHA: SIMPLES, DIRETO E INTELIGENTE.
Você, assinante, tem mais um canal de comunicação direto com a Folha : o ATENDIMENTO ON-LINE. Converse em tempo real com
um de nossos atendentes para solicitar serviços, tirar suas dúvidas e interagir. De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. Sábados,
domingos e feriados, das 7h às 13h. Acesse: www.folha.com.br/atendimento

DE SÃOPAULO

Emartigode suaediçãode
abril, integralmente dedica-
daadiscutirquestões raciais,
a revista americanaNational
Geographic avaliou seu pró-
prio passado e concluiu ter
feito uma cobertura racista
por décadas.
Entre os erros que o texto

identificou,assinadopelaedi-
tora-executiva, Susan Gold-
berg, estão ter deixado de fo-
radesuaspáginasnegrosque
moravamnosEUAatéosanos
1970 e ignorado o apartheid
na África do Sul em reporta-
gemde 1962 sobre o país.
Ela também apontou que

foram usados clichês para
descrever nativos de partes
variadas do mundo, muitas

vezes nus e acompanhados
de adjetivos como nobres
selvagens ou felizes caçado-
res. Essa distinção estereoti-
pada entre povos civilizados
e exóticos não civiliza-
dos apareceu, por vezes, em
imagens em que nativos se
deslumbravamcomartefatos
tecnológicos.
Maisdoque isso,Goldberg

afirmou que publicações en-
contradas no arquivo da re-
vista sãodedeixar leitoresde
hoje sem fala. Por exemplo,
identificação de foto de dois
aborígenes australianos em
1960 dizia: “Esses selvagens
estãoentreossereshumanos
demenor inteligência”.
Goldberg escreveu que,

quando a Redação decidiu
tratardequestões raciaisnas
páginas da revista, percebeu
ser necessário avaliar o pró-
prio racismo antes de apon-
tar os erros dos outros.
A pesquisa foi feita por

JohnEdwinMason,professor
da Universidade da Virgínia
e especialista em história da

Em1960, aborígenes
foram identificados
em fotografia como
‘seres humanos de
menor inteligência’

Emmea-culpa, revista afirma ter ignorado negros dos EUA
e apartheid, alémde tratar nativos de forma estereotipada

NationalGeographic
diz que fez cobertura
racistapordécadas

África e da fotografia.
Ele disse que, ao contrário

de outras publicações, a Na-
tional Geographic pouco fez
para incentivar seus leitores
a ir além de estereótipos so-
bre outros povos arraigados
naculturabrancaamericana.

MUDANÇAS
A revista aponta as trans-

formações pelas quais pas-
sou ao longo do tempo e que
permitiram uma cobertura
melhor de temas raciais.
Em texto de 2015, por

exemplo, convidouhaitianos
paradocumentara realidade
deseupaís,algoqueseria im-
pensável em décadas anteri-
ores, diz Mason.
Para o especialista, apesar

das ressalvas feitas ao passa-
do da revista, especialmente
atéosanos1960,apublicação
teve grande importância ao
mostrar para americanos lo-
caisdistantesqueelesnãoco-
nheceriamdeoutromodo.“É
possívelqueumarevistaabra
os olhos dos leitores ao mes-
mo tempo emque os fecha.”
Goldberg afirma querer

que os editores da revista no
futuropossamolharpara trás
e terorgulhodacobertura fei-
ta pela publicação e também
pelo grupo diverso de edito-
res, repórteres e fotógrafos
responsáveis pelo trabalho.
Ela é a primeira mulher a di-
rigir a Redação em 130 anos.
A edição de abril marca o

aniversário de 50anosdoas-
sassinato de Martin Luther
King Junior.Goldbergdizque
outras discussões a respeito
daquestão racial aparecerão
na revista durante o ano.
ANationalGeographicper-

tence à organização sem fins
lucrativos National Geogra-
phic Society e aoestúdio 21st
Century Fox.
Em dezembro, a Fox foi

comprada pela Disney em
transação avaliada em US$
66,1 bilhões. (FILIPE OLIVEIRA)

DO FinAnciAL TimES

Uma startup de carros vo-
adoresquetemoapoiofinan-
ceiro de Larry Page, funda-
dordoGoogle, vemtestando
secretamente nos últimos
meses um avião elétrico au-
toguiado, naNova Zelândia,
revelou a empresa na terça-
feira (13).
AKittyHawk,comsedeno

Vale do Silício, espera que
seu avião, chamado Cora,
forme o cerne de um serviço
aéreode táxis, nospróximos
anos. O aparelho está sendo
testado na Nova Zelândia
desde o fim de 2017.
A primeira-ministra neo-

zelandesa, Jacinda Ardern,
anunciouoprojetonesta ter-
ça, em companhia de Fred
Reid, presidente-executivo
daZephyrAirworks,aopera-
dora da Kitty Hawk no país.
“OCoradecola comoheli-

cóptero e voa como avião, o
queeliminaanecessidadede
pista depouso e cria a possi-
bilidadededecolagememlu-
gares como telhados de edi-
fícios”, afirmaaempresa em
seu site. “O Cora vai empre-
gar software de orientação
autônomaacopladoacontro-

le humano, para tornar pos-
sívelquepessoas semtreina-
mento o operem.”
Umaconfluênciadetecno-

logias, entre as quais moto-
res ebaterias elétricos, siste-
mas de navegação autôno-
mos e até mesmo os drones
(aeronaves de pilotagem re-
mota) vendidos aos consu-
midores, levou diversas em-
presas, entre as quais aUber
e a Airbus, a investir em veí-
culosautopilotados,oquere-
move a necessidade de um
piloto treinado a bordo.
A capacidade de decola-

gem e aterrissagem vertical
prometeabrirpossibilidades
de transporte, por exemplo
serviços de passageiros ou
entregas realizadas por dro-
nes. A Kitty Hawk leva o no-
medolocalemqueos irmãos
Wright realizaram seus pri-
meiros testes de voo e foi ca-
pitalizadapessoalmentepor
Page, sem participação do
grupo Alphabet.

Sigilo
ComandadaporSebastian

Thrun, tambémfundadordo
programadecarros autogui-
ados do Google e do serviço
online de educaçãoUdacity,

aKittyHawkcomeçouaope-
rar sigilosamenteemabrilde
2017, quando surgiu o protó-
tipo de seu Flyer, um avião
ultralevemonopostoaciona-
do por oito rotores elétricos.
O Flyer foi projetado para

ser usado apenas sobre a
água epara a vendaaopera-
dores individuais.
O Cora é um veículo mais

ambicioso, com12 rotores in-
dependentes, capaz de car-
regar duas pessoas a altitu-
des de entre 150 e 900 me-
tros.Comalcancede100qui-
lômetros e velocidademáxi-
ma de 177 km/h, o Cora tem
trêscomputadoresdevoo in-
dependentes para garantir
quehaja sistemasde reserva
em caso de falha.
“AmissãodaKittyHawké

mudarcompletamenteama-
neira pela qual nos desloca-
mos”, disse Thrun.
“ComoCora,nossoprotó-

tipodetáxi,estamosaplican-
do oito anos de pesquisa e
desenvolvimento para criar
uma forma inteiramente no-
va de transporte.”
A Kitty Hawk planeja um

diaoperarumserviço“seme-
lhante a uma companhia de
aviação ou a um serviço de
transporte compartilhado”
usandooCoranãoapenasna
Nova Zelândia mas também
nos Estados Unidos.

Tradução de PAULOMIGLIACCI

Cora, protótipo de táxi aéreo em teste na Nova Zelândia, que decola como helicóptero

Divulgação

Fundador doGoogle financia
testes comtáxis voadores
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