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A14 Quinta-Feira, 24 De Janeiro De 2019

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada Vivo, Autorizada do Serviço
Telefônico Fixo Comutado nas Regiões I, II e setor 33 da RIII do PGO, comunica
antecipadamente aos seus clientes da classe não residencial, tronco e aos usuários
em geral que está providenciando os ajustes necessários para a aplicação dos novos
valores das chamadas fixo-móvel SMP (VC1) do Plano Básico Local, Plano Básico LDN,
dos Planos de Serviços Alternativos Local nº 027, 038, 049G, 051G, 053G, 055G, 057G,
058G, 62G, 063G, 064G, 065, 092, 096, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 129,
132 e 139, na modalidade Local e das chamadas que envolvem terminais móveis SMP
(VC2 e VC3) nos Planos de Serviços Alternativos de Longa Distância Nacional nº 011,
012, 013, 017, 018 , 021, 026, 028, 039, 050G, 052G, 054G, 056G, 059G, 060G, 061G,
063G, 093, 095, 097, 110, 115, 127, 130, 133, 134, 140 e das chamadas que envolvem
terminais móveis SMP nos Planos de Serviços Alternativos de Longa Distância
Internacional nº 117 e 119, conforme estabelecido no Ato nº 6.211 de 01/07/2014
publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, página 32 em 07/07/2014, e que serão
válidos a partir de 24/02/2019.

Mais informações podem ser obtidas em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC) 10315, 10315 ou em nosso site na internet, no endereço www.vivo.com.br.
Para pessoas com necessidades especiais de fala/audição acesso pelo 142.

COMUNICADO

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA-HOSPITALGERALDE PEDREIRA, convida as empre-
sas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 023/2019,

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO CM Nº 0940/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Assistência
Odontológica – Plano Odontológico (Dental) empresarial, sem coparticipação, em conformidade com as legislações em vigor, em
especial a Lei 9.656/98 e as regulamentações complementares expedidas e devidamente autorizado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, com cobertura completa no Estado de São Paulo e Nacional para urgência e emergência, destinado aos servidores
e seus dependentes e os que vierem a ser contratados por esta Edilidade,por intermédio de uma corretora de seguros ou não,de acordo
com as definições do Termo de Referência – ANEXO I, pelo período de 12 (doze) meses. DATA DE ABERTURA: 06 DE FEVEREIRO DE
2019, às 10:00 horas, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, situada na Avenida Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do Sul
– SP. A retirada do Edital completo e demais informações encontram-se no endereço eletrônico www.camarascs.sp.gov.br,
podendo ainda, o Edital ser retirado no Setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal, no endereço supramencionado.
Telefones de contato: 4228-6006, 4228-6416, FAX: 4229-0363 e e-mail: licitacao@camarascs.sp.gov.br.

São Caetano do Sul, 23 de janeiro de 2019.
ECLERSON PIO MIELO- Presidente

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
DIGITAL FAIR ATIVIDADES DE INTERNET DO BRASIL S.A.

1. Data, hora e local: Em 12 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Getúlio Soares da Rocha, nº 44, Bairro Jardim das Acácias, CEP: 04.704-
050.
2. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização,
a saber: ISAAC ISRAEL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em
22/11/1988, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 5237591, expedida pela PC/PA,
inscrito no CPF/MF sob o nº 370.544.548-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Albuquerque Lins, nº 818 - Apto. 62 - Bloco B, Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP:
01.230-000; AMANDA BURD, brasileira, solteira, nascida em 30/11/1995, estudante de engenharia de
produção, portadora da carteira de identidade nº 39.111.133-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 456.185.168-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Gabriel dos Santos, nº 559, Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP: 01.231-011.
3. Mesa: Presidente: Isaac Israel; Secretária: Amanda Burd.
4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no parágrafo 4° do artigo 124
da Lei n.° 6.404/76, conforme lista de presenças (DOC.I).
5. Deliberações toMaDas: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:
5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de DIGITAL FAIR ATIVIDADES
DE INTERNET DO BRASIL S.A., com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Getúlio Soares da Rocha, nº 44, Bairro Jardim das Acácias, CEP: 04.704-050, e que terá como nome
fantasia a expressão “DIGIFAIR”.
5.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscritas. O capital está integralizado em 10% (dez por cento), depositados em conta
vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei n.° 6.404/76, tudo de acordo
com os Boletins de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos II, III, IV e V da ata
a que se refere esta assembleia.
5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social, cuja redação consolidada constitui o documento anexo a esta
ata (DOC. VI).
5.4. Em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, não havendo qualquer oposição dos
subscritores, dá-se, assim, por efetivamente constituída a companhia DIGITAL FAIR ATIVIDADES DE
INTERNET DO BRASIL S.A.
5.5. Eleger para compor a Diretoria da Companhia, os Srs. (i) ISAAC ISRAEL, brasileiro, casado sob
o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/11/1988, analista de sistemas, portador da
carteira de identidade nº 5237591, expedida pela PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.544.548-04,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Albuquerque Lins, nº 818
- Apto. 62 - Bloco B, Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP: 01.230-000, como Diretor Presidente; e
(ii) AMANDA BURD, brasileira, solteira, nascida em 30/11/1995, estudante de engenharia de produção,
portadora da carteira de identidade nº 39.111.133-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
456.185.168-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel
dos Santos, nº 559, Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP: 01.231-000, como Diretora sem designação
específica; para o mandato de 3 (três) anos, as quais, presentes à assembleia, declararam não estar
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, e ato
contínuo tomaram posse, mediante termo lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia,
tudo de acordo com o Termo de Posse anexo a esta ata (DOC. VII).
5.6. Fixar a remuneração global anual dos Diretores em até R$ 240.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais).
6. encerraMento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi
aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia.
Doc. I - LISTA DE PRESENÇA: Isaac Israel e Amanda Burd
Doc. II - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: SUBSCRITOR: ISAAC ISRAEL, NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:
9.990 (nove mil, novecentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. VALOR DA
SUBSCRIÇÃO: R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais). FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:
R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) integralizado neste ato, em moeda corrente do país. O
saldo de R$ 8.991,00 (oito mil, novecentos e noventa e um reais) será integralizado até 30 de dezembro
de 2018.
Doc. III - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: SUBSCRITOR: AMANDA BURD, NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS: 10
(dez) ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal.VALOR DA SUBSCRIÇÃO: R$ 10,00 (dez reais).
FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO: R$ 1,00 (um real) integralizado neste ato, em moeda corrente do
país. O saldo de R$ 9,00 (nove reais) será integralizado até 30 de dezembro de 2018.
Doc. IV - Ao BANCO DO BRASIL S/A, vem, face ao disposto nos artigos 80, III, e 81 da Lei 6.404/76,
requerer o depósito da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), recebidos dos subscritores da Companhia
para a constituição de seu capital social.
Doc. V - RECIBO DE DEPÓSITO
Doc. VI - ESTATUTO SOCIAL DA: CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, DO OBJETO, DA SEDE E DA DURAÇÃO,
CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES, CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO, CAPITULO IV –
DA ASSEMBLÉIA GERAL, CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL, CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL E
DOS LUCROS, CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO, CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, Isaac Israel
– Presidente, Amanda Burd Secretária, Membros da Diretoria Eleitos: Isaac Israel e Amanda Burd, Visto
Advogado Marcos Bagnato OAB/SP 122084.
Doc. VII - TERMO DE POSSE – Isaac Israel e Amanda Burd.

ATENÇÃO
Agências de publicidade e anunciantes.

Devido ao feriado de 25 de Janeiro - Aniversário de São Paulo,
os fechamentos publicitários serão antecipados

nas seguintes edições:

Sábado 26/01

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material
Poder/ Mundo/ Mercado 18h00 5ªF 18h00 5ªF
Cotidiano/ Esporte 18h00 5ªF 18h00 5ªF
Classificados 18h00 5ªF 18h00 5ªF

Agora-SP Entrega de Ap Material
1º Caderno/Vencer/Class 18h00 5ªF 18h00 5ªF

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material
Poder/ Mundo/ Mercado 19h00 5ªF 19h00 5ªF
Cotidiano/ Esporte 19h00 5ªF 19h00 5ªF
Classificados 19h00 5ªF 19h00 5ªF

Agora-SP Entrega de Ap Material
1º Caderno/Vencer/Class 19h00 5ªF 20h00 5ªF
Domingo é Show 16h00 5ªF 20h00 5ªF

Domingo 27/01

Segunda 28/01

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material
Poder/ Mundo/ Mercado 19h00 5ªF 19h00 5ªF
Cotidiano/ Esporte 19h00 5ªF 19h00 5ªF
Classificados 19h00 5ªF 19h00 5ªF
Ilustrada/ Acontece 18h00 5ªF 19h00 5ªF

Agora-SP Entrega de Ap Material
1º Caderno/Vencer/Class 19h00 5ªF 19h00 5ªF
Agora Shows 19h00 5ªF 19h00 5ªF

Terça-feira 29/01

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material
Ilustrada/Acontece 19h00 5ªF 19h00 5ªF

Agora-SP Entrega de Ap Material
Agora Shows 19h00 5ªF 19h00 5ªF

EDITAL DE INTIMAÇÃO

OSindicato das Empresas Locadoras deVeículosAutomotores do Estado de São Paulo, entidade patronal inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 67.354.746/0001-74, estabelecida na Praça Ramos de Azevedo, 209, 2º andar, conj. 22/23, Edifício Glória,
Centro, São Paulo - SP,CEP 01037-010, combase territorial em todos osmunicípios do Estado de São Paulo, comunica a todas as
empresas integrantes da categoria econômica das locadoras de veículos automotores e representadas pelo SINDLOCSP, que o
vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2019 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2019,de acordo com
a tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3123-3131 ou
e-mail: secretaria@sindlocsp.com.br.São Paulo,21 de janeiro de 2019.Eladio Paniagua Junior - Presidente.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/ HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIADE PINHOMELO, con-
vida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 001/2019 ID 1056, realizado para a Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços LOCAÇÃO DE CONTAINERS EQUIPADOS
PARAGUARDA DE DOCUMENTOS. Para informações e condições de par-
ticipação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO CM Nº 5370/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral para compor o estoque anual do setor
de almoxarifado para atender a demanda de consumo desta edilidade, pelo período de 12 (doze) meses. O Presidente da
Câmara Municipal de São Caetano do Sul no uso de suas atribuições legais torna público a todos os interessados que pelas razões
constantes nos autos em epígrafe,em prol da ampla concorrência e da competitividade,determinou a REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO
PÚBLICA para recebimento de envelopes e julgamento. DATA DE ABERTURA: 07 DE FEVEREIRO DE 2019, às 10:00 horas, na Câmara
Municipal de São Caetano do Sul, situada na Avenida Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do Sul – SP. A retirada do Edital completo
e demais informações encontram-se no endereço eletrônico www.camarascs.sp.gov.br, podendo ainda, o Edital ser retirado
no Setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal, no endereço supramencionado. Telefones de contato: 4228-6006,
4228-6416, FAX: 4229-0363 e e-mail: licitacao@camarascs.sp.gov.br.

São Caetano do Sul, 23 de janeiro de 2019.
ECLERSON PIO MIELO-Presidente

-Luisa Quintero
CaraCas Reclamandodacrise
no país e pedindomudança,
centenasdemilharesdepes-
soasatenderamaochamado
da oposição para protestar
em 45pontos daVenezuela.
Nasruas,atimidezeainse-

gurançadosmanifestantesde-
monstradaematospassados
deramlugaraoentusiasmode
se sentiremacompanhados.
Carregando uma bandeira

pedindo “liberdade”, Oscar
Ruiz,63,dissequerer“umpa-
íscomprogresso,não impor-
ta comquem”.
“Queremos liberdade. Não

estoupedindoquederrubem,
matem,quemachuquemnin-
guém.Oquepeço é viver em
umpaísprodutivo,ondemeus
filhospossamsairquandoqui-
serem”, disse Ruiz, enquanto
apertavacomforçaabandeira
venezuelana,aoladodeagen-
tesdaPolíciaNacionalBoliva-
riana(PNB)quevigiavamem
silêncio amobilização.
Opositoresquesemanifes-

tavam contra Nicolás Madu-
ro emnove áreas de Caracas
se encontravam, em alguns
pontos, com ônibus cheios
de simpatizantes do regime,
a quem convidavam para se
unir àmarcha.
Teresa González caminha-

va com sua filha com a espe-
rançade ver depertoo auto-
proclamadopresidenteinteri-
nodopaís JuanGuaidó. “Não
soudepartidospolíticos,sou

Timidezde venezuelanosdá
lugar a esperançanas ruas
entrada em cena do opositor Juan Guaidó animamanifestantes em todo o país

apenas venezuelana epor is-
sosaioparaprotestar.Aquias
pessoasnãotêmdinheiropara
comeroucomprarsapatos,e
queroqueissomude.Apopu-
laçãoestámorrendodefome
por culpa deMaduro”, disse.
Morelia Delgado também

saiudecasaparaapoiarGuai-
dó.“Temosqueajudarnasru-
as para que veja que somos
muitososquequeremossair
dessa loucura”.
Entreasbandeirasdefendi-

daspelosopositoresestavam
arecusaderecebersubsídios
emdinheiroecomidaporpar-

te do governo, pois o desejo
era “queNicolás vá embora”.
OsacerdoteBalmiroRangel

pediuaDeusesperança.“AVe-
nezuela quer umamudança.
Por isso estou aqui.”
Manifestantes também

mencionaramadiáspora ve-
nezuelana.ElinorDíazprotes-
tava junto com suamãe, que
disseestarcansadadeterque
sedespedirdeamigosefami-
liaresemaeroportosetermi-
nais de ônibus.
“Queremos paz, viver com

decência,comoportunidades.
Eumecrieiaquienãoéjusto,

nãomerecemosisso.Temosa
responsabilidademoraldesa-
ir para exigir nossos direitos
e nossa liberdade. Já basta.”
Pelomundo, imigrantesve-

nezuelanos seuniramàmar-
cha em países como Colôm-
bia,Espanha,Austrália,Gua-
temalaeRepúblicaDominica-
na.NoBrasil,houveprotesto
anti-Maduro emBoaVista.
SegundoaONU,onúmero

total depessoasquedeixam
a Venezuela fugindo da cri-
se política e econômica de-
ve chegar a 5,3milhões até o
fimde 2019.

Venezuelanos emprotesto contra o ditador NicolásMaduro emCaracas Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Colômbia solicita
extradição de líderes do
ELN a Cuba, que rejeita
BUENOsaIrEs Ogovernoco-
lombianopediuaCuba,onde
estão as principais lideran-
ças da guerrilha ELN (Exér-
citodeLibertaçãoNacional),
que estas sejam devolvidas
a Bogotá, depois do ataque
contra uma escola militar
na capital do país que dei-
xou20mortos.Oregimecu-
bano, liderado por Miguel
Díaz-Canel, negou-se.
ApesardeaONU(Organi-

zação das Nações Unidas)
ter condenado o ataque, as
mesasdenegociaçãodepaz
têm um protocolo em que
são os países-garante que
decidemosrumosdanego-
ciação—Cubaalegaque tal
protocoloimpedeaentrega
das lideranças doELN.
O país-garante mais im-

portante nesse caso é aNo-
ruega, que também inter-
mediou a paz com as Farc
(Forças Armadas Revoluci-
onárias daColômbia), e crê
que os comandantes guer-
rilheiros que estão na ilha
pertencemàaladoELNque
quer a paz e não estariam
vinculados ao ataque.
Hoje, a cúpula doELNes-

tádividida.Eaoutraala,que
opera em áreas ligadas ao
narcotráfico, não quer que
o diálogo continue e come-
te atentados comoode Bo-
gotá na semana passada, e
outrosrecentes,comoades-
truição de um oleoduto e a
derrubadadeumhelicópte-
ro, ambosnonorte dopaís.
Antesdeviajar aDavos, na

Suíça,opresidenteIvánDuque
dissenãoreconhecerospro-
tocolosnemaautoridadedos
países-garante para mediar.

Duque alega quenão foi ele
queminiciouasnegociações
de paz (foi seu antecessor,
Juan Manuel Santos, mas
elas seencontravamsuspen-
sas, nãocanceladas), e, por-
tanto, não tem razões para
respeitar protocolos.
ParaDuque,os10 integran-

tesdacúpuladoELNquees-
tãoemCubadevemretornar
aopaíseapresentar-seàJus-
tiça comum para dar infor-
mações sobre o atentado.
Duque foi apoiado pelo pa-
drinho político, Álvaro Uri-
be, que vê como “demasia-
do permissivo” o acordo de
SantoscomasFarc,sendoo
motivodacontinuidadedos
ataques terroristas nopaís.
Já opositores, como o ex-

presidente Cesar Gaviria
(1990-1994), que levou adi-
antecomsucessoasnegoci-
ações de paz com o temido
M-19, disse que a atitude de
Duque é radical e colabora
paraaescaladadaviolência.
Nestaquarta (23), ochan-

celer colombiano, Carlos
Holmes Trujillo, notificará
a secretaria-geral da ONU
de que as negociações com
oELNestão encerradas.
Asliderançasdogrupoem

Havanapediramcomoalter-
nativa seremenviadosàVe-
nezuela,quetemdadoabri-
go a várias colunas do ELN.
Trujillo já enviou pedidos à
Venezuela para que os ele-
nistas que estão no país se-
jam devolvidos a Bogotá,
diznão terobtidoresposta.
OELNéhojeamaiorguer-

rilhadaColômbiadepoisda
desmobilizaçãodas Farc.
Sylvia Colombo


