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Desde o começo de outubro,
asBolsasamericanas têmtido
surtosacadadezdias, emmé-
dia, com tombos feios, de 6%
a cada ciclo. Desde o começo
de novembro, as taxas de ju-
ros de prazo mais longo, dez
anos, estão caindo. Os donos
dodinheirogrossodomundo,
não apenas nos Estados Uni-
dos, estão commedo do futu-
ro ou confusos.
Enóscomisso?Sim,convém

prestar algumaatenção, pois
esses trancos costumam nos
afetar, aindamaisagora, pois
a economia brasileira ainda

está com lamapelo nariz, sob
risco de se sufocar outra vez.
Aconfusãodopovodosmer-

cados se nota pela leitura de
dezenas de relatos e explica-
çõessobreoqueteriaaconteci-
donesta terça-feira (4) demais
uma queda feia no preço das
ações, análises bemmais dis-
paratadasdoquedecostume.
Como ocorreu faz 15 dias,

voltou a conversa sobre risco
de recessão nos Estados Uni-
dos.Desta vez, negociantesde
dinheiro e a mídia financeira
internacional reagiamdemo-
doestereotipadoaumfenôme-

noquecostumaanteciparcom
precisãoabaixadocrescimen-
to da economia americana.
Grosso modo, a taxa de ju-

ros (rendimento) dos títulos
do governo americano de dez
anos se aproximou muito da
taxa de curto prazo (de dois
anos). Isso é expectativade ju-
rosmenoresno futuro,de eco-
nomiamais fraca (e,pois, sinal
imediatoparavenderaçõesde
empresas e bancos e comprar
títulosdogoverno, que subiri-
am de preço).
Pode ser um movimento

transitório ou, se persisten-

te, nãonecessariamente forte
e relevante como sinalizador
de recessão. Não dá para sa-
ber ainda. O povo dosmerca-
dosdápalpites variados sobre
os motivos do surto, de qual-
quermodo.
Nas opiniões da praça do

mercado, dizia-se ainda que
diretores do Federal Reserve
(banco central dos EUA) têm
causado confusão com suas
opiniõescontraditórias (ouva-
gas) sobreoquevai serdos ju-
ros “básicos” (de curtoprazo),
se logo vão parar de subir ou
não, o que poderia ser um si-

nal (ou não) de que percebe-
ram fraqueza na economia.
Nas apostas do mercado

(preços futuros), os indíciosde
queacampanhadealtade ju-
rosdoFedacabariamaiscedo.
Nomais, se repetiam ainda

os clichês sobre risco dos últi-
mosmeses:
1) que o conflito comercial

entre Estados Unidos e Chi-
napode continuar, ao contrá-
rio do que parecia até o fim
de semana, com tuítes de Do-
nald Trump recriando confu-
são.Açõesde empresas emte-
se mais prejudicadas pelo tu-
multo comercial eram vendi-
das a baciada;
2) que há problemas no res-

to domundo, comcrescimen-
tomenornaAlemanha,no Ja-
pão, talvez na China, com o
“brexit”, com a dívida da Itá-
lia, o diabo;
3) que o aumento do risco

e juros e o crescimento bai-
xo no restante domundo rico

estariam levando o dinheiro
para títulos do Tesouro ame-
ricano, derrubando suas ta-
xas de juros.
Qualquer coisa, enfim.
Sim,há sinaisde crescimen-

to um tanto menor nos Esta-
dos Unidos (ainda de 2,5% ao
ano), de investimentosmeno-
res das empresas, de dificul-
dades maiores na compra de
casas e carros, embora omer-
cado de trabalho e o resulta-
dodas empresas nãodeemsi-
naismaioresdeproblema.Mas
está difícil de ler uma tese or-
ganizada e coerente de que a
economia americana vai des-
cer uma ladeira íngreme.
Aindaassim,os surtos jádu-

ramdoismesesepodemcontri-
buir para o desânimo (a pou-
pança financeira dos ameri-
canos em parte evapora com
tombos feios na Bolsa), para
um clima ruim e para aciden-
tes nomercado financeiro.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Faz 2meses, mercadomuda de humor com frequência por temer parada americana

-
Vinicius Torres Freire
Jornalista, foi secretário de redação da Folha. É mestre em administração pública pela universidade Harvard (eua)

Surtos demedode recessão nos EUA

-Joana Cunha
SãoPaulo Poucomaisdeum
anoapósassumirapresidên-
ciadaJBS,ofundadordacom-
panhia, JoséBatistaSobrinho
—conhecidocomoZéMinei-
ro—, deixará o cargo. Gilber-
to Tomazoni, hoje diretor de
operações da JBS, será o no-
vo presidente-executivo glo-
bal da empresa.
Zé Mineiro, 84, havia sido

escolhido para o cargo pelo
conselho de administração
da JBS em setembro de 2017
para substituir o filho Wes-
leyBatista, que comandavao
grupo, mas havia sido preso
dias antes.
Oanúncioda sucessão, fei-

to nesta terça (4), é ummar-
coporqueéaprimeiravezna
históriadaJBSqueocargose-
ráocupadoporumexecutivo
quenãoémembrodafamília.
Zé Mineiro permanece co-

momembro do conselho de
administração da empresa,
posição que ocupa há mais
de dez anos.

O novo presidente global
da JBS assume como discur-
so de que sua entrada repre-
senta um avanço na direção
demelhorespráticasdecom-
pliance (conformidade com
leiseregrasdeconcorrência).
“Não sou a pessoa da JBS.

Souumapessoademercado.
EstounaJBSháseisanos,ete-
nho36deexperiência.Oque
está aí é fruto do que eu aju-
deiaconstruir”,disseàFolha.
Nomêspassado,aempresa

divulgouresultadotrimestral
mais fortedoqueoesperado
devidoàsoperaçõesdecarne
bovina no Brasil e nos EUA,
elevando as ações da empre-
sa emquase 8%.
A JBS vive um esforço pa-

ra virar a página após as in-
vestigações envolvendo a fa-
mília fundadora, dos irmãos
Wesleye JoesleyBatista, edi-
ferentesempresasdoconglo-
meradodoquala JBS fazpar-
te,emparticularaholdingJ&F.
Emboraestejadeixandopa-

ra trás os escândalos de cor-
rupçãonosquaisseenvolveu

FamíliaBatistafica forado comando
da JBSpelaprimeira veznahistória
Gilberto tomazoni, hoje diretor de operações, assumirá presidência-executiva no lugar de zé mineiro

Fundador do
Magazine Luiza
morre aos 94
São Paulo O fundador do
MagazineLuiza,Pelegrino
JoséDonato,morreuaos94
anos nesta terça-feira (4),
emFranca,ondeestá loca-
lizada a sededa varejista.
Elemoravacomamulher,

LuizaTrajanoDonato,nare-
sidênciaqueficaaoladoda
primeira loja,sededarede,
e foi sepultado no Cemité-
riodaSaudade,nacidade.
Nascido em São Carlos,

Donato deu seus primei-
rospassosnaconstruçãode
umadasmaioresredesvare-
jistasdopaíscomocaixeiro-
viajantenointeriorpaulista.
Tidacomotalentosaven-

dedora, LuizaTrajanoDo-
natotevepapelfundamen-
tal na trajetória empresa-
rial da família. Ela é tia de
Luiza Helena Trajano Ro-
drigues,hojepresidentedo
conselhodeadministração.
Umanoapósocasamen-

to,em1956,ocasal investiu
todasassuaseconomiasna
compradeumalojadepre-
sentes emFranca, chama-
da A Cristaleira, que daria
origemaoMagazineLuiza.
Donato e sua mulher co-
mandaram a empresa até
o iníciodadécadade 1990,
quando foram sucedidos
por Luiza Helena. O casal
não teve filhos. JC

durante os governos do PT e
de Michel Temer, o novo go-
vernodopresidenteeleito, Ja-
irBolsonaro,aindateráminis-
trosquecarregamonomeda
empresaemsuspeitasdebe-
neficiamento.
Nesta terça-feira, o minis-

troEdsonFachin,doSTF(Su-
premoTribunalFederal),au-
torizouaaberturadeinvesti-
gação sobre supostos paga-
mentos de caixa dois eleito-
ral da JBS ao futuroministro
daCasaCivil deBolsonaro, o
deputadofederalOnyxLoren-
zoni (DEM-RS).
NomeadaparaoMinistério

daAgricultura,TerezaCristina
tambémtemseunomeenvol-
vido coma JBS.Quandoocu-
pavaumasecretariadogover-
nodeMatoGrossodoSul,ela
concedeuincentivostributári-
os à JBS, para aqual também
arrendavaumapropriedade.
Elanega irregularidades.
Para Tomazoni, a JBS está

em um processo de “evolu-
ção robusto”.
“Onossoprogramadecom-

plianceinternoémuitoforte.
Temos feito avanços impor-
tantesnoBrasilenoexterior.
Temos sido elogiados e esta-
mosmuitobemavaliadospe-
latransparência.Estamosfa-
zendo tudo que está no nos-
socontroleparagarantirque
coisasdessetiponãoaconte-
çammais.Essaquestãodaco-
laboração[delaçãopremiada]
é no âmbito da J&F. Estamos
fazendotudooqueécorreto
e certo”, disse.
Além de “reforçar a ima-

gem da empresa em reputa-
ção, compliance e governan-
ça”, Tomazoni afirma que “o
foco é crescer em alimentos
processados demarcas”.
“Temos um esforço com

Plumrose, Seara e Pilgrim’s.
Nós vamos crescer e, para is-
so,vamoscontinuarcomum
investimentomuitoforteem
inovaçãoequalidadedospro-
dutos”, afirmouo executivo.
Questionadosobrefuturas

aquisições, Tomazoni prefe-
riu não comentar.
Leiamais sobre JBS na pág. A6

Gilberto Tomazoni
Na JBS há seis anos, Tomazoni
ingressou como presidente
global do negócio de aves;
comandou a formação da
Seara Alimentos; em 2015,
assumiu a presidência global
de operações e, desde 2017, é
o COO (diretor de operações)
global da JBS; desde 2013,
preside o conselho da Pilgrim’s
Pride Corporation; antes disso,
atuou por 27 anos na Sadia, de
trainee a diretor-presidente, e
foi vice-presidente da Bunge
Alimentos por três anos

AUTOMÓVEL CLUBE PAULISTA
ASSEMBLEIA GERAL

Ficam os Srs. Associados convocados para participar da Assembleia Geral do
Automóvel Clube Paulista a se realizar 18 de dezembro de 2018 às 9:00 horas,
em primeira convocação com maioria ou 30 minutos após com qualquer número,
para a seguinte.
ORDEM DO DIA
a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria do Clube para o Triênio

2018/2021;
b) Assuntos Gerais;
A Assembleia será realizada na sede social à Avenida Brasil, 820, nesta Capital.

São Paulo, 30 de novembro de 2.018.
SILVIO LUIS DOS SANTOS ZAMBELLO
Presidente da Diretoria Administrativa.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração –
InCor-HCFMUSP, a saber: Procs. 1756-1758-1759-1760 e 1761/18-P.P. 16/18 para aquisição
de Microcomputadores I3 com monitor que será realizado em 21/12/2018 às 09:30 hrs. O edital
poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 04 de Dezembro de 2018.

Rafael Miranda
p/ Equipe de Apoio

Banco Safra S.A.
CNPJ 58.160.789/0001-28 - NIRE 35.300.010.990

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia 14.12.2018, às 15h, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, no
23º andar, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aumentar o capital social, mediante a utilização de
créditos junto a Sociedade relativos a Juros sobre o Capital Próprio, e capitalização de parte das contas reserva
legal e reserva especial; (ii) rerratificar a Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em
29.4.2016, às 11h, e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.11.2016, às 11h, para fazer constar
o exercício social correto na apuração dos lucros acumulados nas capitalizações das reservas especial e legal,
deliberadas nas referidas Assembleias Gerais. São Paulo, 04 de dezembro de 2018. Conselho de Administração

LEILÃO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL
Edital nº 03/2018

A WX Energy Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ: 13.777.004/001-22
comunica que promoverá no dia 06/12/2018 leilão de compra de energia elétrica
convencional. Interessados enviar e-mail para: leiloes@wxe.com.br

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Seraphim Carlos Del Grande, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo
da Sociedade Esportiva Palmeiras, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca os Senhores Conselheiros para comparecerem à reunião ordinária
que fará realizar no dia 19 de dezembro de 2018, quarta-feira, com início às
19h em primeira convocação, e às 20h em segunda e última, com qualquer
número de Conselheiros, na forma do disposto no artigo 83 do estatuto social,
nas dependências sociais do clube (quinto andar do prédio multiuso), à
Rua Palestra Italia, nº 214, para atender a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura,
discussão e aprovação da ata da reunião anterior; b) Apreciação e votação da
previsão da receita e da despesa do novo exercício (art. 102 - III), acompanhada
do competente parecer do Conselho de Orientação e Fiscalização; c) Apreciação
e deliberação dos relatórios apresentados pelas comissões de sindicância
instauradas para apurar condutas de Conselheiros. Obs. Os relatórios referidos
no item “c” estarão disponíveis para consulta pelos Senhores Conselheiros na
secretaria geral do clube, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

São Paulo, 05 de dezembro de 2018.
Seraphim Carlos Del Grande

Presidente do Conselho Deliberativo

INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
PREGÃO - ICS

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 047/2018
PROCESSO: 57-000206/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2018
OBJETO: AqUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – ROL COBERTURAS ANS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PERÍODO DE 12 MESES, PARA O INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - ICS.
DATA / HORÁRIO PARA ENVIO DE PROPOSTAS: 20/12/2018 – 08:30 ÀS 09:30 HORAS.
DATA / HORÁRIO PARA ENVIO DE LANCES: 20/12/2018 – 09:35 ÀS 11:00 HORAS.

Curitiba, 05 de dezembro de 2018.
KATIA CILENE DO CANTO SEVERO - PREGOEIRA

- AS PROPOSTAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS VIA INTERNET NA DATA E HORÁRIOS DETERMINADOS ACIMA.
- O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

CURITIBA: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br
- SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DO ENVIO DE LANCES AS EMPRESAS qUE ESTIVEREM DEVIDAMENTE

CADASTRADAS NO PORTAL DE COMPRAS E qUE APRESENTAREM PROPOSTAS.
- INFORMAÇÕES CONTACTAR PELOS FONES: (0XX41) 3330-6033, 3330-6167 ou 3330-6070.

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODA
MEDICINA – HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 021/2018, a ser

realizado para a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de
Limpeza, Conservação e Desinfecção de Superfícies Fixas dos Prontos
Socorros do Hospital Geral de Pedreira. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083215-23.2015.8.26.0100 O MM. Juiz de
Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. MIGUEL FERRARI JUNIOR, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a CONSTRUTORA ALBERTO NAGIB RIZKALLAH LTDA, CNPJ 60.873.882/0001-21,
na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória por
parte de PLÍNIO LUENGO GIMENEZ e OUTROS, objetivando que a ré seja compelida a outorgar a escritura
definitiva do imóvel em litígio para o nome dos autores. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
Contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DE PORTO FERREIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTO FERREIRA, entidade sindical de trabalhadores, inscrita no
CNPJ. 55.191.373/0001-89, com sede a Rua João Mutinelli, 170, Centro, na cidade e comarca de Porto Ferreira, SP, Cep. 13660-000, com base
territorial nosmunicípios de Porto Ferreira, Pirassununga, Descalvado e Santa Cruz das Palmeiras, SP, por seu diretor presidente, com fundamento
no artigo 30º (trigésimo) do estatuto social, convoca todos os integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato, associados ou não,
para comparecerem na assembleia geral extraordinária de retificação e de ratificação das eleições sindicais realizadas nos dias 28 e 29 de junho
de 2018 e respectiva posse realizada em data de 18 de agosto de 2018, conforme edital convocatório de eleições sindicais publicado em data
de 22 de maio de 2018 (Diário Oficial da União, 178 - ISSN 1677-7069 - Seção 03 - Nº 97, terça-feira, 22.05.2018 e Jornal Folha de São Paulo,
terça-feira, 22.05.2018, página A17), a ser realizada no dia 09.12.2018 (domingo), na sede do sindicato, com início previsto para as 09h00m
em primeira convocação, com no mínimo 1/5 dos associados (artigo 23 do estatuto social), e às 10h00m em segunda e ultima convocação, com
qualquer número de presentes (artigo 21 do estatuto social), a fim de, visando o cumprimento de exigência do Ministério do Trabalho e Emprego,
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a)-Retificação do processo eleitoral realizado em data de 28 e 29 de junho de 2018 e respectiva
posse realizada em data de 18 de agosto de 2018; b)-Ratificação do processo eleitoral realizado em data de 28 e 29 de junho de 2018 e respectiva
posse realizada emdata de 18 de agosto de 2018; c)-Outros assuntos de interesse da categoria que vier a ser questionado ou sugerido no decorrer
da assembleia. Porto Ferreira, SP, 05 de dezembro de 2018. Orlando dos Santos – Diretor Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Encontra-se aberta no GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2018 – GS, Ordem de compra
290101000012018OC00157, do tipo MENOR PREÇO – Processo SPG nº 1010138/2018.
Prestação de serviços de nutrição e alimentação a servidores e empregados, objetivando a
operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições,
assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas.
ENDEREÇOELETRÔNICO:www.bec.sp.gov.br,www.bec.fazenda.sp.gov.brewww.planejamento.sp.gov.br,
opção licitação/pregão eletrônico
www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05/12/2018
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 17/12/2018, às 10:00 horas


