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Essa semana dei uma entre-
vista sobre meu livro “Depois
a louca sou eu” (que é de 2017,
mas o programa de rádio re-
solveu colocarna listadasno-
vidades), e oapresentadorme
pediu que contasse três ca-
sos em que fiquei, sem mere-
cer os “louros”, como a malu-
ca da história.
Primeiromelembreideuma

agência de publicidade onde
trabalheiporunsdoisanos.Lá
eutinhaumcolegaquedeveria
dividirascriaçõescomigo,mas
insistiaemignorartodasasmi-

nhas ideias e entravaconstan-
temente na sala do nosso che-
fe pedindopara, pelo amor de
Deus, tercomoparum“homem
mais velho e premiado”.
Umdiapasseimal comuma

febrealtíssima,quasedesmai-
ei no banheiro, e decidi ir em-
boraparacasa.Quandoeues-
tava de saída, o infeliz lançou
um: “Vai, corre, você não dá
contamesmo”.
Ele nunca me ofendeu com

palavrões vociferados ou cra-
vou uma caneta Bic no meu
olho, então,paraquemnosas-

sistia, ele era gente boa. Mas
sorrateiramente, através de
sutis ironias quemedesmere-
ciam, de olhares arrogantes
de desaprovação e de tentati-
vasmuitomaquiavélicas e re-
finadas de exterminar minha
existência, ele eraumtremen-
do babaca.
Um dia me falou bem baixi-

nho,paraqueapenaseuouvis-
se: “Já terminou aí essa bosti-
nhaquevocêtáfazendo?Man-
da esse lixinho pramim,man-
da”.Eeuestourei.Explodi.Gri-
tei muito alto exigindo respei-

to. E ele apenas dizia, comedi-
do: “Nossa, que louca, aff, doi-
da”.Fiqueipormaisdeummês
sem nada para fazer, uma for-
mabemescrotadomeuchefe,
outroassediadormoraldepri-
meira,medizerquedepoisda-
queleescândaloelenãomecon-
sideravamaisdignadepartici-
parde suamagníficabolhade
gentequeviviadeaparênciase
antidepressivos.Medemiti, co-
moeraesperadoportodoseles.
A segunda história é sobre

umnamoradodasantigasque
era bem pouco afeito a beijos

e intimidades. Ele dava umas
três estocadas de línguamole
nomeu céu da boca e achava
que estava ótimo e que já po-
díamostransar.Eudizia: “Eita,
calma, peraí”, e ele respondia
coisas como: “Poxa, meu pau
duro já não basta pra você?”.
Óbvio quenão. Aliás, erapi-

or do que não ser suficiente,
era como se, aopresenciarem
aquela absoluta falta de co-
nexão e empatia com minha
pessoa desnuda, minha libi-
do, meu clitóris, minha vagi-
na e toda a possível umidade
do meu corpo resolvessem ir
para a China semme avisar e
sem data de retorno.
Ele tentavame convencer de

que eu era frígida, mas os ro-
mances que tive antes dele (e
muitos ainda não sabidos que
euteriadepois)sempresurgiam
emminha memória nessa ho-
raefaziamomaravilhosocoro:
“Ah,masnãomeeeesmo, viu!”.
Aterceirahistóriaaconteceu

hápoucotempo,comumapri-
madomeupai.Elapassouuma
tarde na minha casa, falando
semparar sobre simesmae ja-
maisperguntandoqualquercoi-
sasobrequalqueroutrapessoa,
edepoismandouumáudiopara
elemedetonando,dizendoque
estavapreocupadíssimacoma
maneiradoentiacomoeuesta-
va criandoaminhafilha.
Então ela listou aminha es-

candalosae revoltanteneuro-
se: dar banho quente, dar de
mamar, colocar casacoquan-
doesfria, pedir silêncioparao
bebêdormir, dar colo,manter
a casa limpa, preferir alimen-
tos saudáveis, protegerobebê
demosquitos, amar, ser mãe.
Não é preciso ter lido nem

um parágrafo do Freud pa-
ra saber a diferença que faria
na vida dessa senhora se ela
tivesse recebido ao menos al-
guns desses cuidados em sua
infância. Mas, claro, a neuró-
tica sempre sou eu.

ele apenas me disse: ‘Vai, corre, você não dá conta mesmo’

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

Louca, frígida e neurótica
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/SME/2017
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2016/0004349-0 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO DEMAIS
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS
PELA SME NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS SEGUINTES DIRETORIAS
REGIONAIS DE EDUCAÇÃO: BUTANTÃ (DRE BT), CAMPO LIMPO (DRE-CL I E
DRE-CL II), SANTO AMARO (DRE-SA).
Acha-se reaberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
29.03.2019.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/SME/2018
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2017/0039781-1 - ABERTURA DE PREGÃO
ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DOS TEATROS DOS CEUs.
Acha-se reaberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
09.04.2019.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/SME/2018
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 6016.2017/0037292-4 - ABERTURA DE PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITEM 1 - MARGARINA
SEM SAL E ITEM 2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO.
Acha-se reaberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
23.04.2019.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/SME/2019
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 6016.2018/0049452-5 - ABERTURA DE PREGÃO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INSUMOS.
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
16.04.2019.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da
apresentação de CD-ROM gravável na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr.
Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site
www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem
como as cópias do Edital estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados
da Coop - Cooperativa de Consumo e dos Empregados do

Super Mercado Zona Sul S/A - Sicoob Crediconsumo
CNPJ 47.074.323/0001-93 - NIRE 35400001038

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Coop - Cooperativa de
Consumo e dos Empregados do Super Mercado Zona Sul S/A - Sicoob Crediconsumo, inscrita no CNPJ
n°47.074.323/0001-93 e NIRE 35400001038, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social,
convoca os delegados, que nesta data são em número de 60 (sessenta) em condições de votar, para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se, na sua sede social, à Rua Conselheiro Justino,
nº 56, Bairro Campestre, na cidade de Santo André - SP, CEP 09070-580,no dia 16/04/2019, obedecendo
aosseguinteshoráriosequórumparasua instalação, semprenomesmo local, cumprindooquedetermina
o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
delegados, 02) em segunda convocação: às 18h00, com a presença de metade mais um dos delegados,
03) em terceira convocação, às 19h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar
sobre os seguintes assuntos:Ordem do Dia:1.Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de
2018, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal
e o Relatório da Auditoria Externa. 2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo.
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES. 4. Fixação do valor global
dos honorários e gratificações da Diretoria Executiva. 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Santo André, 15 de março de 2019.
Marcio Francisco Blanco doValle - Presidente. Nota I: Conforme determina a Resolução 4.434/15, em
seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, acompanhadas do respectivo parecer
dos auditores independentes, estão à disposição dos associados/delegados na sede da Cooperativa.
Nota II: Os registros de inscrições das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal deverão ser protocolados
na sede da Cooperativa, da data da publicação deste Edital (15/03/2019) até às 18 horas do dia
27 de março de 2019. Nota III: Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, deverá ser
realizada nova assembleia no dia 30/04/2019.

Sompo Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Sompo Seguros S.A. (“Companhia”) para a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de março de 2019, às 9h00, na sede social da
Companhia, na Rua Cubatão, nº 320, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04013-001,
para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2018;
(2) Deliberar sobre a proposta de destinação a ser dada ao resultado do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018; (3) Eleger os membros do Conselho de Administração com fixação de mandato;
(4) Demonstrar a composição do Conselho de Administração; (5) Fixar a remuneração anual global dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social corrente.Encontram-
se à disposição dos acionistas na sede da Companhia todos os documentos relacionados às deliberações
previstas neste edital. São Paulo, 14 de março de 2019. Sompo Seguros S.A. Francisco Caiuby Vidigal
Filho - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
SAMAR – SOCIEDADE AMIGOS DA MARINA GUARUJÁ

Na qualidade de administradores e por determinação do Sr. Diretor Presidente da SAMAR – Sociedade Amigos da
Marina Guarujá, no exercício de suas atribuições e conforme dispositivos estatutários convoca os senhores associados
para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30/03/2019 (Sábado) às 9:00h em primeira convocação
com um terço dos associados com direito a voto, e às 9:30h segunda e última convocação, com qualquer número de
presentes, na sede da SAMAR sito a Estrada Guarujá/Bertioga, km 10,5 - Guarujá – SP, para deliberarem sobre a se-
guinte pauta: 1. Composição da mesa diretiva; 2. Balanço e prestação de contas exercício 2018; 3. Eleição da Diretoria
e Conselho; 4. Previsão orçamentária exercício 2019; 5. Assuntos Gerais. Os associados poderão fazer-se representar
por procuração particular, desde que atendido o disposto no § 6º do Art. 15º do Estatuto Social da SAMAR. O associado
que não estiver com as suas contribuições em dia, não terá direito a voto nos assuntos pautados. O não comparecimento
à assembleia em apreço implicará na anuência das deliberações dos presentes, as quais tornarão obrigatórias a todos.

Guarujá, 04 de março de 2019. p/ Danimar Administração Ltda.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018/SEHAB
Processo Eletrônico SEI Nº 6014.2018/0000912-0
Objeto: Execução de Obras de Construção de Empreendimento Habitacional
de Interesse Social e de Uso Misto, Denominado Coliseu, no Âmbito da
Operação Urbana Consorciada Faria Lima.
ERRATA DO EDITAL
Fica dispensada a entrega do Cadastro (CRC) de SIRB referente ao item
11.4.3. alínea “c” do Edital, sendo inexigível para a modalidade Concorrência.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o
constante no:
Processo Administrativo nº 069/2018, torna público que fará realizar Pregão Eletrônico nº
29/2019 - Registro de Preços para a aquisição e instalação de divisórias de gesso acartonado
(drywall), forros em gesso acartonado, forros em placas de gesso 60 x 60 cm. Envio das Propostas
até as 09h00 no dia 02/04/2019 - Disputa às 10h00. Site: www.licitacoes-e.com.br.
Processo Administrativo nº 85/2019, torna público que fará realizar Pregão Eletrônico nº 30/2019
- Locação de caminhões do tipo varredeira com operador, insumos consumíveis e combustível
fornecido pela contratada. Envio das Propostas até as 13h00 no dia 28/03/2019 - Disputa às 14h00.
Site: www.licitacoes-e.com.br.

Guarulhos, 15 de março de 2019
Juliana Coelho Saraiva

Presidente da Comissão de Licitações

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDI-
CINA/HOSPITALMUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 008/2019,

realizado para a Contratação de empresa para prestação de serviços de solici-
tação esporádica de remoção de pacientes com ambulância suporte avançado
UTI adulto, pediátrico e neonatal e ambulância suporte básico. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO 2019 – Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas de
Conservação e Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos do Estado de São Paulo, CNPJ
nº 01.755.970/0001-60, por seu Presidente, faz saber aos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento,
que a Contribuição Sindical prevista pela Constituição Federal (Art. 8º IV), Dec. Lei 5.452/43 (Art. 582 e seg.) e
Lei 6.386/76, institui que as empresas deverão descontar em folha de pagamento do mês de Março/2019, o
equivalente a 01 (um) dia de serviço de todos os trabalhadores pertencentes às categorias profissionais
representadas por esta entidade sindical, qual sejam: empregados e trabalhadores em empresas de conservação e
assistência técnica, instalação e comércio de aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos e similares do Estado
de São Paulo, tomando-se por base de cálculo, além do salário, também gratificações, comissões, prêmios, abonos
adicionais e outras vantagens pagas pelo empregador. O recolhimento deverá ser realizado até o vencimento em
30/04/2019, em guias próprias emitidas pela entidade sindical, ou diretamente na Caixa Econômica Federal, a
favor deste Sindicato, agência 0316-6, conta 003.27376-0, Código Sindical 005.133.89787-8. Salientamos que
o não cumprimento da obrigação, acarretará aos empregadores as penalidades legais (Leis 6.986/82 e 7.855/89:
Súmulas 87/TRF e 222/STJ: CLT – Arts. 568 e 600). Ficam as empresas desde já notificadas que deverão
encaminhar cópias dos comprovantes dos recolhimentos para o Sindicato, acompanhada da cópia da folha de
pagamento que gerou o recolhimento, dentro do prazo de 30 dias após o vencimento, sob pena de sofrer ação
judicial de cobrança, nos termos legais e da Nota Técnica nº 202/2009 do MTE. As guias estão sendo emitidas e
disponíveis no site da entidade: www.sindassistenciatecnicasp.com.br ou na sede sito à Av. Cásper Líbero, 383,
13º andar SL 13D – Santa Efigênia, São Paulo/SP, CEP: 01.033-001. Tel. (11) 4807-1001 / 4807-1002, e-mail:
tesouraria@sindassistenciatecnicasp.com.br 13/03/2019. Presidente: Benedito Carlos da Silva (13,14,15)

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas inte-
ressadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 018/2019, realiza-

do para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Transporte Esporádico – Região II. 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 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.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas inte-
ressadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 017/2019, realiza-

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

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF
Edital de Licitação

Acha-se aberta na Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo - SEF,
a Tomada de Preços nº 01/2019 - Execução dos serviços de reforma das Saídas de Emergência -
Portas de Saída dos Blocos 7 ao 12 e Circulação Posterior, do Instituto de Química da USP.
Processo: 19.1.40.82.7. Abertura dos Envelopes 01 e 02: dia 02.04.2019, às 14h30, na SEF. O edital
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na SEF, à Rua da Praça do Relógio, 109 -
Bloco “K” - 4º Andar - Cidade Universitária, das 9h às 11h e das 14h às 16h30.

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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – AVISO DE EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Dia 29/03/2019 às 13:00 horas. CREDENCIAMENTO: A
partir de 13:00 horas do dia 29/03/2019. A PREFEITURAMUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, comunica
a quem possa interessar, que encontra-se aberto na Divisão de Licitações o Processo Licitatório para
realização do Pregão Presencial nº 003/2019 cujo objeto é o registro de preço eventual aquisição de
aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal, para atender as necessidades do Departamento de Saúde
do Município de Anhembi/SP. 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, 14 março de 2019. MIGUEL VIEIRA MACHADO NETO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI

Viações poderão participar de licitação emSP
-Fabrício Lobel

São Paulo Empresas de ôni-
bus de São Paulo consegui-
ramumavaldogovernofede-
ralparaavançaremnamega-
licitaçãodetransportedaca-
pital paulista. A decisão con-
duz a um edital sem concor-
rência da maior licitação da
Prefeitura de São Paulo, que
se arrasta desde 2013.
O certame teve um impas-

se, jáquealgumasdasempre-
sasdoramotêmdívidasbilio-
náriascomaPrevidência.Por
isso,elasnãoconseguiamob-
ter certidões de ausência de
débito no INSS.
AProcuradoriadaFazenda

Nacional cobramais de R$ 6
bilhões de empresas de ôni-
bus de São Paulo. Só damai-
or delas, o Grupo Ruas, são
cobrados R$ 3,3 bilhões, dos
quais apenas R$ 1,8 bilhão é
reconhecido. O grupo é um
gigantedosetorcompartici-

paçãoemfábricasdeônibus,
linhasdemetrôeatéumban-
copara financiamento.
Como a dívida com o go-

verno federal é uma barrei-
ra para que empresas priva-
das participemde licitações,
algumas viações resolveram
criar novas empresas, subsi-
diárias das originais, e assim
conseguir as suas certidões.
Inicialmente,ogoverno fe-

deralconsiderouajogadauma
tentativa de driblar a legisla-
ção para participar da licita-
ção da gestão Bruno Covas
(PSDB).AJustiçaFederalcha-
mouamanobra de fraude.
Estavaestabelecidoumim-

passe,umavezqueasempre-
sas comdívidas eramas úni-
cas que haviam apresentado
propostas à prefeitura em
seus lotes. Caso as empresas
nãoconseguissemacertidão,
agestãoCovasteriaquemon-
tar umanova concorrência.
Mas, após semanas discus-

sões com aUnião, as empre-
sas devedoras conseguiram
renegociar parte dadívida.
SegundoaFolha apurou, o

parcelamentodepartedodé-
bito foi suficiente para que o
governo federal concedesse
ascertidõesnecessáriaspara
apermanêncianalicitação.A
ProcuradoriadaFazendaNa-
cional aceitou até imóveis e
ônibus das empresas como
garantia doparcelamento.
A prefeitura, que já estava

comaspropostasdasempre-
sas, aguardava uma resolu-
ção.Agora, agestãoapresen-
touuma listade todasasem-
presashabilitadasnalicitação.
De32 lotes,apenasumrece-

beuduaspropostas.Masapre-
feiturainabilitouumadasem-
presasporfaltadedocumen-
tos.Nosdemaiscontratos,há
apenas uma empresa por lo-
te.Todaselassãoviaçõesper-
tencentesaosmesmosgrupos
que jáatuamnacidadeeque

agora,mesmocomasdívidas,
estãohabilitadas.
Abaixaconcorrênciaéuma

dasgrandescríticasaessalici-
taçãodesdeseuanúncio.En-
tre as razões apontadas para
isso estão o fato de as atuais
empresas já possuíremgara-
gens (cujos terrenos são ca-
ros) e oprazopara início das
operações,de 120dias,consi-
deradobaixoparaseadquirir
novos ônibus.
“Afaltadeconcorrênciaque

a gente viu na licitação é re-
sultado das ferramentas fa-
lhasdecompetitividadequeo
editalteve,conformediversas
entidadesmostraram, inclu-
sive um órgão do Ministério
da Fazenda. Então, era espe-
rado que as mesmas empre-
sasquejáatuavamseguissem
comoscontratosemSãoPau-
lo”,disseRafaelCalabria,con-
sultoremmobilidadedoIdec
(Instituto de Defesa do Con-
sumidor).

Colégio Santa Cruz anuncia
novosmembros de conselho
SãoPaulo Apósumarenún-
ciacoletivaemseuConselho
Administrativo, o Colégio
SantaCruzanunciouosno-
vosintegrantesdocolegiado.
SãoelesopublicitárioCel-

soLoducca,vice-presidente
da agência FCB, o jornalis-
taEugênioBucci, professor
da ECA-USP, o engenheiro
Pedro Villares, diretor-pre-

sidente da Maraé Investi-
mentos,eoadvogadoRober-
to Quiroga, sócio-fundador
do escritórioMattos Filho.
Arenúnciacoletiva,emfe-

vereiro, veio após a entida-
de religiosa à qual o colégio
está vinculado manifestar
a intenção de transformar
o conselho emórgãomera-
mente consultivo.

Estudantes fazem greve global
contra crise climática nesta 6ª
Ambiente
SãoPaulo Começouemagos-
to passado, com a menina
Greta Thunberg, 15, para-
da todas as sextas-feiras do
ladode fora doParlamento
Suecoparaprotestarcontra
a crise climática.
Nestasexta(15), serãomi-

lhõesde jovens,espalhados
em 2.005 localidades de 123

países, juntando-se àmoci-
nha —indicada por políti-
cos socialistas da Noruega
paraoPrêmioNobeldaPaz.
No Brasil, o movimento

Fridays for Future tem 24
protestosprogramados(ve-
ja em fridaysforfuture.org/
events/list). Em São Paulo,
umamanifestaçãoestácon-
vocadapara oMasp, às 12h.


