
a eee

cotidiano
Sexta-Feira, 5 De OutubrO De 2018 B3

Depois de cinco anos moran-
do juntos, ainda sinto dispa-
rarocoraçãoquandoele volta
para casa, seja porque foi ra-
pidinho até o supermercado,
sejaporquepassoualgunsdi-
as fora do país. É bem verda-
de que tambémo sinto dispa-
rar de raiva outras tantas ve-
zes, mas foquemos o intuito
de fazer um textinho afetuo-
so. Em tempos de tanto ódio,
é preciso falardemuitoamor.
Pedro fica com as mãos ge-

ladas quando está preocupa-
doecomelasbemquentinhas

quandoeuéqueestoupreocu-
pada. Se está mais ou menos
frio, ele usa meias só até me-
tade dos pés. Gosto de lhe dar
pijamasporqueeleosusacom
uma obediência infantil que
preenche mais meus buracos
do que sonhou a protagonis-
ta do “Ninfomaníaca”. Quan-
do viu minhas “botas pantu-
fas”, reclamou que eu não ti-
nha lhe comprado iguais. O
prazer que eu tenho em vê-lo
dormir aconchegado conse-
gue superarmeupróprio júbi-
lo por dormir aquecida.

Nós apelidamos a manta
azul do sofá de “azulão” e to-
dodiabrigamosparaverquem
vaiseenrolarnelavendoTV.Eu
poderia apenas voltar na loja
e comprar outra igualmente
deliciosa e azul, mas a graça
é justamente lutar pela cober-
ta até em dias quentes.
Tivemuitaspaixõesavassa-

ladorasquemedeixavamsem
apetite. Pedro, às vezes, recla-
ma que eu estou tão relaxada
ao seu lado que como demais
e depois fico soltandominiar-
rotinhos semperceber.Demo-

rou todaumavidaparaeuen-
tender que amar é comer de-
mais e soltar miniarrotinhos
sem perceber, e não estar pe-
trificadae semfomediantede
algo enormemente irreal. Pe-
dro me pediu que parasse de
escrever sobreminiarrotinhos
—disse que estou obcecada.
Pedroachouridículoeugas-

tar dinheiro com paisagista,
masquandoseusamigos vêm
aqui, elemostra todoorgulho-
so: “Essa é nossa parede com
jardimvertical”.Eleachoufres-
curacomprarascaríssimasco-

lheres Munchkin para nossa
bebê, mas agora sempre que
algo émuito bom, seja umfil-
me, sejaumpudim,elediz: “Es-
se é Munchkin”. E, nessas coi-
saspequenase tolas,odiaaca-
ba suportável, apesardeoca-
samento serapiordasmelho-
res coisas que podem aconte-
ceraumapessoa livre e louca.
Quando Pedro lançou um

filme, 99% das críticas foram
boas. Só teveuma,deumfula-
noquenão entendeunadado
filme, que saiuumpoucodife-
rente. Eu vi o momento exato
emque ele abriu o jornal e leu
aquele insignificante trechi-
nho de bobagens. Sua chate-
ação durou poucos minutos,
masobastanteparaeuexperi-
mentarumamargor, ummur-
ronomeiodos seios, coisaque
eu nunca tinha sentido ao ler
qualquer crítica contramim.
Euestavaacostumadaaser

uma namorada bitch, aquele

tipoque torceparaque chova
ofimde semana inteiroquan-
doo cônjugedecide viajar “só
comosamigos”. “Seescolheufi-
car longedemim,que tenhaos
piores dias da sua vida!” Che-
gavaa fantasiar trânsitoshor-
ríveis, estradas fechadas,aero-
portos caóticos, praias imun-
das, viroses. Para Pedro, eu
quero que todos os seus dias
sejam insuportavelmente en-
solarados e plenos.
Nãosei quantospoetas, psi-

canalistas e frasesdeautoaju-
da já “disseram” que o verda-
deiro amor é quando não sa-
bemos ao certo porque o sen-
timos. Quem temmuitos mo-
tivos práticos para estar com
alguémsentepor essealguém
umacoisa chamada “motivos
práticos”, e não amor. Contu-
do, aprendi quenossa imensa
listade inutilidades, repetições
e ataques de bobeira é omais
pertoque jáchegueideser feliz.

Nossa imensa lista de bobeiras é omais perto que já cheguei de ser feliz

-
Tati Bernardi
escritora e roteirista de cinema e televisão, autora de “Depois a Louca Sou eu”

Épreciso falar de amor
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NOTA DE FALECIMENTO
Em cumprimento a Lei nº. 8501/92, itens 100.2 e 100.3 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, comunica-se, a título de utilidade pública, o falecimento em 07/05/2018 do Sr. JOSÉ ANTONIO DE
SOUZA, cor preta, nacionalidade: brasileira, filiação: Srª. BENEDITA ANTONIA DE JESUS e Sr. AFONSO VALÉRIO
DE SOUZA, RG: não constou, aparentemente 71 anos, endereço: não constou. Os parentes ou responsáveis
poderão dirigir suas reclamações ao 29º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas,
subdistrito – Santo Amaro – SP, sito à Avenida Santo Amaro, 6635, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP: 04701-100.

AVISOS DE LICITAÇÕES

PG SABESP MT 03494/18-Fornecimento e montagem de uma comporta retangular,
tipo parede, duplo fluxo, com pedestal e acionamento por atuador eletromecânico,
para a elevatória de esgoto final da ETE Suzano, do Departamento de Tratamento
de Esgotos Leste do Sistema Integrado Metropolitano-MTT, da UN de tratamento
de esgotos da Metropolitana-MT, da Diretoria Metropolitana-M. Edital completo
disponível para download a partir de 05/10/2018 - www.sabesp.com.br/licitacoes,
mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionamento a participação) no
acesso cadastre sua empresa fone (**11)3388-6493 - Problemas c/ site, contatar
fone (0**11) 3388-9332, ou informações: Av. do Estado , 561. Envio de “Proposta” a
partir da 00h00 (zero hora) do dia 17/10/2018 até às 08:59h. do dia 18/10/2018, no
site da Sabesp: www.sabesp.com.br/licitações. Às 09:00 do dia 18/10/2018 será dado
início à sessão pública pelo Pregoeiro. SP, 04/10/2018 - MT.

PG SABESP MMD 03797/18-Fornecimento de rolamentos diversos, para
Superintendência de Manutenção Estratégica-MM. Recebimento das Propostas: a
partir da 00h00 (zero hora) do dia 22/10/18 até às 09h30 do dia 23/10/18, no site
da Sabesp na Internet www.sabesp.com.br no acesso fornecedores - Abertura
das Propostas: às 09h35 do dia 23/10/18 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos
Representantes: permanentemente aberto, através do site da Sabesp na Internet. O
edital completo será disponibilizado a partir de 05/10/18, p/ consulta e download, no
site da Sabesp endereço acima. Problemas c/ site, contatar fones (11) 3388-6984.
SP, 05/10/18 - MM.

PG SABESP RJ 04339/18-Aquisição de equipamento “georadar” radar de penetração
de solo (gpr)”ground penetration radar”, para uso nos municípios da UN Capivari/
Jundiaí. Edital para “download” a partir 05/10/2018 - www.sabesp.com.br/licitacoes,
mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no
acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984:
Informações (11) 4894-8155. Envio das Propostas a partir da 00h00 de 18/10/2018
até as 09h00 de 19/10/2018 - www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h01 será dado
início à Sessão Pública. Itatiba, 05/10/2018 - (RJ). A Diretoria.

PG SABESP RJ 04406/18-Aquisição tubos de pvc-o esgoto para aplicação no parque
da represa no município de Paulinia - UN Capivari/Jundiaí. Edital para “download”
a partir 05/10/2018 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha e
credenciamento (condicionante a participação) no acesso “cadastre sua empresa”.
Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984: Informações (11) 4894-8155.
Envio das Propostas a partir da 00h00 de 21/11/2018 até as 09h00 de 22/11/2018 -
www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h01 será dado início à Sessão Pública. Itatiba,
05/10/2018 - (RJ). A Diretoria.

A SPDM - HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar da Tomada de Preço nº SE-10/2018
para Prestação de Serviços para Administração e Operação de

Áreas Destinadas a Estacionamento, os Editais estarão à disposição dos
interessados somente no dia 10/10/2018 das 9h às 16h, no Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio
nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASL/GEC/5037/2018.
Prestação de serviços de desassoreamento do
Canal Pinheiros. O edital que estabelece as
condições de participação estará disponível
para download a partir desta data no sítio
da EMAE: www.emae.com.br/Licitações/
Pregão Eletrônico. Para a obtenção de
senha e credenciamento, condicionantes à
participação, acessar o mesmo endereço
eletrônico - Solicite sua Senha de Negociação.
Envio das propostas, a partir de 00:00 de
18/10/2018 até as 09:00 de 19/10/2018. Às
09:00 de 19/10/2018 será iniciada a Sessão
Pública do Pregão no sítio acima. Informações
com Sr. Vitor Rosário, telefone 11-5613-3943 e
e-mail vitor.rosario@emae.com.br.

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42

SECRETARIA DE CULTURA

COMUNICADO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/SMC-G/2018
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6025.2018/0007803-2

OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamentos para a
continuidade dos serviços de automação com tecnologias RFID1 e eletromagnética,
com o fornecimento de link de internet exclusivo, locação de leitora/digitalizadora
de microfilmes, prestação de serviços de manutenção integral e o fornecimento dos
insumos necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência
que integra este Edital de Licitação como Anexo II. O PREGOEIRO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICA AOS INTERESSADOS NO
CERTAME EM EPÍGRAFE, COM ABERTURA PREVISTA PARA O DIA 09 DE
OUTUBRO DE 2018, às 10:30 HORAS, PUBLICADO NO DOC DO DIA 26/09/2018,
PÁGINA 61, QUE O REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO ESTÁ SUSPENSO “ad
cautelam”, PARA ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (TC 008070/2018). NOVA DATA DE
ABERTURA SERÁ MARCADA POSTERIORMENTE.

Exton Participações Ltda.
CNPJ 13.055.073/0001-22 - NIRE 35.225.030.062

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios realizada em 25.09.2018
Data, Hora e Local: 25/09/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Edson Marinelli - Presidente; Augusto Francisco Filho - Secretário.
Deliberação Aprovada: redução do capital social no valor de R$3.000.000,00, passando de R$48.828.751,00
para R$45.828.751,00, com o cancelamento de 3.000.000 quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, de
propriedade e titularidade da sócia Quince Participações Ltda., por considerá-lo excessivo em relação ao objeto
social, mediante restituição do mencionado valor à sócia Quince Participações Ltda. em moeda corrente nacional,
com a concordância da sócia Investpar Participações Ltda.. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Mesa:
Edson Marinelli - Presidente; Augusto Francisco Filho - Secretário; Sócios: Quince Participações Ltda. e Investpar
Participações Ltda., ambas representadas por seus Diretores, Edson Marinelli e Augusto Francisco Filho.

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

AVISO DE CHAMAMENTO Nº GGCS/GCOMP 102/2018
A Liquigás Distribuidora S/A, pela sua Gerência Geral de Compras e Serviços (GGCS),
torna público que realizará o Chamamento para cadastramento de Imobiliárias da cidade de
Ribeirão Preto/SP e da capital São Paulo/SP para realização de venda de imóvel situado em
Ribeirão Preto/SP. O edital deste Chamamento poderá ser retirado pelos interessados a partir
do dia 05/10/2018, em dias úteis, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, na
Liquigás Distribuidora S.A. - GGCS/GCOMP: End.: Avenida Paulista, 1842 - 3º andar - Edifício
Cetenco Plaza - Torre Norte - Bela Vista - São Paulo/SP ou solicitado através do e-mail
chamamento@liquigas.com.br. A documentação deverá ser enviada até o dia 05/11/2018,
segundo as instruções do Edital de chamamento.

Keila Pereira - Gerência de Compras

Ministério de
Minas e Energia
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SAIBA COMO ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS FOLHA FORMAS DE PAGAMENTO: Cartáo de Crédito, débito em conta, boleto
bancário ou pagamento à vista. Ligue e anuncie: 11 3224-4000

MAIS OFERTAS NO SITE FOLHA.COM.BR/CLASSIFICADOSOs anúncios com este símbolo têm fotos, para vê-las digite o código que acompanha o sinal no site folha.com.br/classificados

IMÓVEIS

GRANDE
SÃOPAULO

IMÓVEISCOMERCIAIS
VENDAeALUGUEL

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

AL.ARAGUAIA
GALPÃOCOML
ALUGA
Alugogalpãocomercial / industrial,
TAMBORÉnaAlamedaAraguaia,
3833.Recémreformado.
AC2.400m2.AT3.074m2.
Informações:(11)2066-1080

cód. 92454855

NEGÓCIOS

EMPRESAS
COMPRA/VENDA
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BERNARDO28A
23cmGrossãoparaHomens
at. local (11)98398-1091

CASAISSWING
Danceteria,Reservados,Labirinto,
ShowseCinemap/adéptose inic.
AlamedadosPamaris,Moema(11)
5531-4067www.innerclub.com.br

LETÍCIA42ANOS- JARDINS
Discreta,Carinhosa(11)98398-0695

MARIAHRUIVANAT.19A. INIC.
Lindadepassagem/SP3051-2890
Jds

RICARDO27AATVC/LOCAL
Dot23cm/1.90alt (11)98175-2492

CLASSIFICADOS FOLHA
11/3224-4000

CLÍNICASE
MASSAGENS

SAUNA HOUSE
Massagem, Shiatsu, Sauna,

Hidro, com Japonesas
Loiras, Morenas

Segunda à Sábado

Av. Brig. Luiz Antonio, 1278

www.saunahouse.com.br

Tel: (11) 3288-1818
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PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS

FOLHA

11/3224-4000

GABIMASSAGEMRELAX
MetrôParaísoF: (11)94877-8744

MASSAGEMRELAX
EMALPHAVILLE
Comfinalização11-94256-6654

VEÍCULOS

CHEVROLET
ONIXLT4P (1.4)18
Mecânico,ar, direçãotrio, trava
malik2,branco.Automático
R$34.300àvista.
F:11-97064-3897
c/Dionízio -W.Apptbém

cód. 92454939

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

MOTOS
MOTOHONDAPCX2018
Prata,2capacetes,R$9.800à
vista.Tr. 11-4116-2055ou
13-99619-3409

cód. 92455207

livraria.folha.com.br

SECRETARIA DE CULTURA

ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 24/2018/SMC/CFOC - PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS

Processo nº 6025.2018/0014568-6
A Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura, torna público que, no período de 04/10/2018 até as 18h do dia 05/11/2018,
receberá inscrições de propostas de interessados em participar do
“PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS” observando-se as regras deste Edital, além do
Decreto Municipal nº 51.300/2010 e, no que couber, do Decreto Municipal
nº 57.575/2016, da Lei Federal nº 13.019/2014 e demais legislações aplicáveis.
A inscrição deverá ser realizada inteiramente online por meio da plataforma SP
CULTURA (http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br). O proponente pessoa jurídica
deverá se cadastrar no portal como “agentes culturais”. O edital estará disponível
no sítio eletrônico dentro do campo Projetos (filtro Editais). Apenas agentes com
formulário de cadastro devidamente preenchido no SPCULTURA, terão acesso ao
processo de inscrição no edital.

PM é afastado da rua
após vídeomostrar
agressão a estudante
SãoPaulo Umpolicialmilitar
foiafastadodasruasapósum
vídeomostrar ele agredindo
um estudante de 15 anos em
frente à Escola Estadual Ed-
gard Moura Bittencourt, em
Carapicuíba (Grande SP). O
motivodosocoseriaumabri-
gaentreojovemagredidoeo
filho do PM. A defesa do sol-
dadonão foi localizada.
agora


