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Fundação de Apoio ao
Ensino, Pesquisa
e Assistência do

HCFMRPUSP - FAEPA
COMUNICADO Nº 29/2019

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
DO PROCESSO SELETIVO DE MÉDICO
RADIOLOGISTA PARA O HOSPITAL
ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE.

CPF Nota Final Classificação
324.239.558-12 17,00 1º
024.874.531-09 16,50 2º
394.496.128-54 16,00 3º
223.854.258-23 14,00 4º

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas inte-
ressadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 021/2019, realiza-

do para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Transporte Esporádico – Região VI. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Banco Pine S.A.
CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

Declaração de Propósito

Fabio Pinto Ribeiro Zingra de
Araújo, portador da C.I. RG
nº 23.165.247-1-SSP-SP e do CPF
nº 163.113.778-61.
Declara, nos termos do art. 6º do
Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012,
sua intenção de exercer cargo de
administração no Banco Pine S.A..
Esclarece que eventuais objeções
à presente declaração devem
ser comunicadas diretamente ao

Banco Central do Brasil, no endereço
abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público
acerca desta, por meio formal em
que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da
documentação comprobatória,
observado que o declarante pode,
na forma da legislação em vigor,
ter direito a vistas do processo
respectivo.
Banco Central do Brasil
Departamento de Organização do
Sistema Financeiro.
Gerência Técnica em São Paulo.
Av. Paulista, nº 1804 - 5º andar -
São Paulo-SP - CEP 01310-922.

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: Proc. 2592/18 – P.P. 025/18 para aquisição de Materiais de
uso técnico hospitalar que será realizado em 02/04/2019 às 09:00 hrs. O edital poderá
ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 13 de Março de 2019.

Valmir Oliveira e Edina Almeida.

Cooperativa de Consumo dos Magistrados - Magiscon
CNPJ: 04.318.858/0001-50

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da Cooperativa de Consumo dos Magistrados - Magiscon convoca os 1.808 associados,
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da Cooperativa à Rua
Tabatinguera, 140 loja 02 nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 27 de março de
2019, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local,
cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 16:00 horas, com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 02) em segunda convocação às
17:00 horas, com a presença de metade e mais um do número total de associados; 03) em terceira
e última convocação,às 18:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo o
RelatóriodeGestão,DemonstraçãodeResultadodoExercícioeParecerdoConselhoFiscal;b)Destinação
do resultado apurado no exercício; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; d) Assuntos de
interesse geral.

São Paulo, 14 de março de 2019.Renato de Salles Abreu Filho - Presidente

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas inte-
ressadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 022/2019, realiza-

do para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Transporte Esporádico – Região V. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas inte-
ressadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 023/2019, realiza-

do para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Transporte Esporádico – Região VII. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – AVISO DE EDITAL.
PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 18/03/2019 a 29/03/2019 até as 16:00 horas. DATA
DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/03/2019 às 16:00 horas. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANHEMBI/SP, comunica a quem possa interessar, que encontra-se aberto no Departamento de
Licitações o Processo Licitatório para realização da Chamada Pública nº 001/2019, cujo objeto é
o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares do Município de Anhembi
para aquisição de Gêneros Alimentícios da agricultura familiar para Alimentação Escolar, para alunos
da rede municipal de ensino. O edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações
no Paço Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morado do Amaral, nº 67, bairro Centro, na cidade de
Anhembi, Estado de São Paulo ou no site www.anhembi.sp.gov.br e demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (14) 3884-9020, com Camila e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br.
Anhembi/SP, 13 de março de 2019. MIGUEL VIEIRA MACHADO NETO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

AVISOS DE LICITAÇÕES
PG SABESP CSS 00871/19 - Prestação de Serviços de Atendimento Móvel ao
Cliente Sabesp, incluindo Estrutura Humana, Física, Tecnológica e Logística de
Atendimento e Apoio nas UNs da Diretoria Metropolitana-M e da Diretoria de Sistemas
Regionais - R. Edital disponível para “download” a partir de 14/03/19 - www.sabesp.
com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante
a participação) no acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de
senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações na Av. Estado, 561 - Ponte
Pequena - São Paulo/SP. Envio das Propostas a partir da 00h00 de 27/03/19 até às
09h00 de 28/03/19 - www.sabesp.com.br/fornecedores. Às 09h00 será dado início a
Sessão Pública.

LI MIS 00392/19 - Aquisição de filtro em ferro fundido para atender a UGR Guarulhos
UN Norte da Diretoria Metropolitana - M. Edital Completo disponível para “download”
a partir de 22/02/2019 no site www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de
senha e Credenciamento (condicionante à participação) no acesso “cadastre sua
empresa”. Problemas c/ site, tel: (11) 3388-6984 ou inf.: Santiago (11) 3388-7194.
Envio das “Propostas” a partir da 00h00 de 26/03/2019 até 09h00 de 27/03/2019, no
site acima.Às 09h00 será dado início à Sessão Pública.SP 14/03/2019 - Departamento
de Serviços Administrativos Integrados - MIS.

PG SABESP RJ 05756/18 - Aquisição de 03 sopradores centrífugos para sistema de
aeração da ETE Paulinia no âmbito da UN Capivari/Jundiaí - Diretoria de Sistemas
Regionais. Edital para “download” a partir 15/03/2019 - 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 26/03/2019
até às 09h00 de 27/03/2019 - www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h01 será dado
início a Sessão Pública. Itatiba, 14/03/2019 - (RJ). A Diretoria.

PRORROGAÇÃO DE DATA
PG SABESP RV 00376/19 - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação
predial nas dependências da UN Vale do Paraíba - RV. Comunicamos que a data
anteriormente estabelecida à abertura da licitação em referência fica prorrogada para
o dia 28/03/2019. Envio das propostas a partir da 00h00 de 27/03/19 até às 09h00 de
28/03/19 no site acima. Às 09h00 será dado início a sessão do Pregão. UNVParaíba,
14/03/2019.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O BEL. JOÃO ALVES FRANCO, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE

IMÓVEIS DE SANTOS
Na qualidade de Oficial do 1º Registro de Imóveis de Santos-SP., no exercício das atribuições conferidas pelo
parágrafo 2º e seguintes, do inciso II, do artigo 213 da Lei nº.6.015, de 31 de dezembro de 1973, com alteração
dadapeloartigo59,daLeinº.10.931,de02deagostode2004e,emvistadorequerimentoapresentadoporMARIA
MARTINHA ANDRADE DE FREITAS, Prenotado sob nº.267.653, em 23 de janeiro do presente ano, N O T I F I C O
por meio deste CLEMENTINA DAS NEVES, portuguesa, proprietária, casada com ANTONIO JOSÉ, brasileiro,
bem como ANTONIO AUGUSTO MARQUES MELO, português, do comércio, casado com NATÁLIA ALVES
MARQUES MELO, portuguesa, na qualidade de proprietários, compromissários compradores e cessionários
do imóvel localizado na Rua Alvares Cabral nº.91, Santos/SP, bem como aos demais eventuais interessados,
A SE MANIFESTAR(EM), no prazo de 15 dias a contar do primeiro dia útil subseqüente ao da primeira
publicação deste edital (no total de 2), acerca do pedido formulado pela requerente, ou seja, a retificação da
descrição, confrontação e área do imóvel objeto da matrícula 65.204, referente a um Chalé de Madeira, sob
nº.91, antigo 85, situado na Rua Alvares Cabral, Santos/SP, cuja planta e memorial descritivo encontram-se
nesta Serventia para análise dos interessados. Por fim, esclarece que, em caso de inércia, após o decurso
do supracitado prazo, será presumida a anuência ao peticionado pela ora requerente. 1º Oficial de Registro
de Imóveis de Santos - Rua Frei Gaspar nº.22, conj. 53/54 - Centro - Santos/SP. Expediente: 2ª a 6ª feira, das
9:00h às 16:00h. Dado e passado nesta cidade de Santos/SP, aos 12 de março de 2019. O Oficial

Faz dois anos, se espera uma
recuperaçãodaeconomiaque
nãoveio.Fazdoismeses,agen-
te se pergunta sedeve esperar
umanovadeterioração.Ode-
sempenhoda indústria em ja-
neiro tiraaindamaiságuado
copomeio vazio.
Aproduçãodas fábricasain-

dacresceu, nosúltimos 12me-
ses contados até janeiro, sou-
be-se nesta quarta-feira (13),
pelos dados do IBGE. Mas es-
tá perto de voltar ao verme-
lho. Em abril de 2018, crescia
animados3,9%aoano.Em ja-
neiro passado, apenas 0,5%.

Aperdaderitmoeranotável
tambémnocomérciode vare-
jo,atédezembro,dadomaisre-
cente.Nos serviços, haviaain-
da despiora, pois o setor ain-
da encolhe. O crescimento da
massa de rendimentos, a so-
madoqueaspessoas recebem
pelo seu trabalho, também
desacelerou.
A frustração das previsões

temsido sistemática.É verda-
de que pesam os anos de tu-
multopolíticoeadúvidaares-
peito do que será feito da ruí-
na das contas públicas arrui-
nadas. Mas muito disso esta-

va na conta das previsões. Ou
o efeito dessas incertezas era
maior do que o estimado ou
hámaisproblemanasombra.
Sim, também é verdade que

o caminhonaço colocoumais
caroçonesse angu.Mas as es-
timativas de recuperação de-
pois desse desastre também
foram bola fora.
Éargumentável quedesâni-

mos externos tenham tirado
umas lascas do crescimento.
Ainda assim, a conta da frus-
tração não parece fechar.
A indústria apanha porque

a Argentina entrou em colap-

so eporqueocrescimentodas
vendasparaosEstadosUnidos
perdeuritmo.Essespaíses são
grandes compradoresdepro-
dutos industriais brasileiros:
veículos, motores, peças, má-
quinas, aviões.
Exportações prejudicadas

são apenas parte do proble-
ma. O setor de maior peso na
indústria, o de alimentos, an-
doumuitomalatéoutubro (es-
tá emquedademaisde5%nos
últimos 12meses). Têxteis, ves-
tuário, calçados,móveis e ele-
trônicos tambémestãonover-
melho. O povo está compran-

do pouco, parece óbvio.
De resto, voltou certo desâ-

nimo no setor de máquinas
e material de construção ci-
vil. Para completar o quadro
cinzento, o número de pesso-
as empregadas com carteira
assinada na indústria voltou
a cair em janeiro, na compa-
ração anual.
Há quem diga que se trata

de umsoluço ruim, ainda res-
caldo de incertezas e da pio-
ra das condições financeiras,
obrasda campanhaeleitoral.
Pode ser, nãodáparanegar,

porenquanto.Osdadosquees-
tãosaindoagoraretratamasi-
tuação em janeiro. No entan-
to, depois de dois anos, o ga-
to da esperança está bem es-
caldado, quase pelado.
A economia teve surtos po-

sitivosdesdeofimdarecessão
devidoa impulsos circunstan-
ciais e colchõesfinosque se es-
farelaram. Por exemplo:
1) a queda rápida da infla-

ção em 2017, devida à queda
dopreçodosalimentos eà sa-
fra enorme;
2) a liberação do dinheiro

do FGTS;
3) a liberaçãododinheirodo

PIS/Pasep;
4)abrevealegriaconsumista

de carros na Argentina.
O investimento não voltou

(trata-se aqui dos gastos em
máquinas, equipamentos, ins-
talações produtivas, casas). A
massa de rendimentos do tra-
balhochegouacrescerpelaca-
sa de 4% ao ano nametade fi-
nalde2017.Desdeagosto,anda
emtornode1,8%.Emresumo,o
crescimentonãose sustentou.
Pode ser que até o fimdesta

semana saiam números des-
concertantesdepositivosares-
peito de comércio e serviços.
A conversamédia de que toca
empresas é que, em meados
de março, o ritmo não difere
do que se viu noanopassado.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Crescimento anual da indústria volta a se aproximar do zero, mostram dados de janeiro

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

Devagar, quase parando, de novo

-Anaïs Fernandes
e Tássia Kastner

SãoPaulo Ainclusãoautomá-
tica no cadastro positivo foi
aprovada pelo Senado nes-
ta quarta-feira (13) e depen-
de só da sanção presidencial
para entrar emvigor.
Quemnãoquiserfazerparte

precisará semanifestar.
O cadastro positivo é um

banco de dados de consumi-
doresqueinclui informações
depagamentodetodasascon-
tasecréditosemdiaouatraso.
Ele existe desde 2011, mas,

por ser de adesão voluntária
(na contramão de prática de
outrospaíses), temapenas 11
milhões denomes.
NoBrasil, émais forteoca-

dastronegativo,queconside-
raconsumidorescomdébitos
ematraso.
Agora, todos os brasileiros

comCPFeempresasserãoin-
cluídosnocadastropositivo.
A regra passa a valer 90 di-

as após a sanção da lei. Nes-
se período, a inclusão no ca-
dastropermanecevoluntária.
Após esse prazo, o consu-

midor deverá ser comunica-
do em até 30 dias de que seu
cadastro foi aberto.
Casonãoqueiraparticipar,

precisará pedir a exclusão a
um dos birôs de crédito, co-
mo Serasa, SPC e Boa Vista.
A solicitação é gratuita.
Depois da carência de 90

dias, os birôs poderão inclu-
irclientesautomaticamente,
massópoderãoforneceroes-
core—notaquemedeorisco
deumcalote—após60dias.
Naprática,ocadastroestará

funcionandoaofinaldeagosto.
Defensores do projeto di-

zemque, commais informa-
ções sobre os clientes, será
possível conceder emprésti-
mo a taxas mais justas e in-
cluirnomercadopessoasque
hojenãotêmacessoacrédito.
Isso ocorre porque no ca-

dastro positivo podem ser
consideradastambémascon-
tas de consumo, como luz,
água e telefone.
“Tenho 130milhõesdepes-

soaseconomicamenteativas,
dasquaistenhocertezaqueo
mercado não enxerga 20mi-
lhões.Vocêvaiampliaramas-
sadecrédito”,dizopresiden-
tedaBoaVista,DirceuGardel.
SegundoaSerasaExperian,

amudançaaumentaoacesso
aocréditoporquetrabalhado-
resquenãotêmumemprego
formal, por exemplo, conse-
guiriam demonstrar capaci-
dadedepagamento.
Além disso, com o escore,

o risco de inadimplência se-
riareduzido,oquealiviariao
spread(diferençaentreocus-
todecaptaçãoeataxacobra-
da no empréstimo), como é
defendidopelaFebraban(as-
sociaçãodos bancos).
“Haveráumaanálisederis-

Cadastropositivo automático
passanoSenadoevai a sanção
Consumidor terá de solicitar remoção de nome; para bancos, medida reduzirá juro

conãoenviesada,porqueserá
feita nãomais com base nos
10milhões de participantes,
masemtodaapopulação”,diz
RodrigoAbreu,presidenteda
Quod,birôformadopeloscin-
co grandes bancos.
A CNDL (confederação de

dirigentes lojistas) e o birô
SPC Brasil (Serviço de Pro-
teção ao Crédito) afirmaram
queasmudançasdevemesti-
mularacompetiçãonaoferta
de crédito entre instituições
financeiras, como fintechs,
cooperativas e também en-
tre empresas do varejo.
O impactorealdocadastro

positivo, com a redução nos
juros cobrados do consumi-
dor, deverá ser medido em
umrelatório produzido pelo
BancoCentraldoisanosapós
a entrada emvigor da lei.
SegundoGardel,daBoaVis-

ta, a queda deve começar a
ocorrer no início de 2020.
Órgãosdedefesadoconsu-

midor alegam, porém, que a
leicomprometeaprivacidade
e a segurança dedados.
“Vemos contradição da in-

clusãoautomáticacomaleide
proteçãodedados,aprovada
noanopassadoequepreser-
vaanecessidadedeconsenti-
mento do consumidor para
o tratamentodeseusdados”,
dizBárbaraSimão,pesquisa-
doradoIdec(institutodede-
fesa do consumidor).
O texto aprovadodiz que a

transferênciadasinformações
bancárias para os birôs não
quebra sigilo bancário, con-
formerecomendaçãodoBC.
Além disso, os bancos te-

rão acesso apenas ao escore
de crédito positivo, como já
têmhojeànotaformadacom
basenoperfildenegativados.
Osdetalhesdoscréditosem

abertopermanecemprivados
esópodemseracessadoscom
autorizaçãoexpressadoclien-
te, dizGardel.

Senadores aprovam
salário igual para
homens emulheres
BraSília OSenadoaprovou
nestaquarta-feira(13)pro-
jetodeleiqueincluinaCLT
(Consolidação das Leis do
Trabalho) multa para em-
pregadores que não paga-
rem salários iguais para
homens e mulheres que
desempenhem a mesma
função. O texto vai para a
Câmara.
A punição também vale

paradiscriminaçãoemre-
laçãoa idade, corousitua-
ção familiar.
Quem cometer essa in-

fração terá de pagar mul-
ta em favor da empregada
em valor correspondente
ao dobro da diferença sa-
larialverificadamêsamês.
“A diferença salarial en-

trehomememulherfereo
princípiodaisonomia”,dis-
seFernandoBezerraCoelho
(MDB-PE),autordoprojeto.
“Contudo, e apesar das

inúmeraspolíticasdeigual-
dadedegêneropromovidas
pelasmaisdiversasorgani-
zações,sejampúblicas,se-
jam privadas, ainda se re-
gistramcasos dediscrimi-
nação contra amulher no
que se refere a remunera-
ção.”Daniel Carvalho

Produção da
indústria inicia o
ano em retração
São Paulo A produção da
indústria brasileira come-
çou 2019 em ritmomenor
queno ano anterior.
Segundo dados divulga-

dos pelo IBGE nesta quar-
ta-feira(13),osegmentote-
veumrecuode0,8%emja-
neiro,nacomparaçãocom
dezembro,eumaquedade
2,6%emrelaçãoaomesmo
mêsde 2018.
AprojeçãodaBloomberg

eradeumrecuode0,1%na
relação comdezembro de
2018 e de 1,5% na compa-
raçãocomjaneirode2018.
Segundoogerentedapes-

quisadoIBGE,AndréMace-
do,operfildoresultadone-
gativoébemdisseminado.
“É umaprodução indus-

trial em ritmo abaixo da
que encerrou 2018. Em 12
meses, ainda estamos no
positivo,maselevemredu-
zindo a intensidade dessa
expansão.”
Depois de julho de 2018,

quandooacumuladode 12
mesesdaprodução indus-
trial chegou a 3,4%, a vari-
açãoparaoperíodocome-
çouarecuar.Emjaneiro, o
percentual dos últimos 12
meses foi de 0,5%.


