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Guerra comercial e incertezas políticas
reduzem projeção para o PIBmundial

Variação do PIB, em%
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Fonte: FMI

-Anaïs Fernandes
SãoPaulo Comaprojeçãode
que70%daeconomiamundi-
aldevedesacelerarnesteano,
o FMI (FundoMonetário In-
ternacional) voltou a cortar
sua estimativa para o cresci-
mento global em 2019.
O “World Economic Outlo-

ok” de abril, divulgado nes-
ta terça-feira (8), prevê um
PIB (Produto Interno Bruto)
mundial de 3,3% neste ano.
Era3,7%norelatóriodeoutu-
bro de 2018 e já havia sido re-
visadopara3,5%emjaneiro.
Apósfortecrescimentoem

2017 eno iníciode 2018, diz o
FMI, a atividademundial de-
sacelerounosegundosemes-
tre do ano passado, refletin-
do escalada nas disputas co-
merciais—notadamenteen-
treEstadosUnidoseChina—,
declínionaconfiançadasem-
presas, aperto de condições
financeiras e maior incerte-
zapolíticaemdiversospaíses.
“Há um ano, a atividade

econômica estava aceleran-
doemquasetodasasregiões
do mundo. Um ano depois,
muita coisa mudou”, escre-
veu no blog do FMI Gita Go-
pinath,conselheiraeconômi-
caediretoradodepartamen-
to de estudos doFundo.
Além da disputa com os

EUA, aChina sofreu comum
aperto regulatório para con-
trolardívidaseumsistemafi-
nanceiroparalelo.Oenfraque-
cimentodademandaporim-
portaçõesnogiganteasiático,
porsuavez,impactaparceiros
comerciais comoaEuropa.
Soma-se a isso a queda na

confiançadeconsumidorese
empresáriosdazonadoeuro,
queperdeumais ímpetoeco-
nômicodoqueo esperado.
O relatório cita a produ-

çãodeveículosnaAlemanha
—principal força econômica
dobloco—,quefoiabatidapor
novos padrões para emissão
de poluentes, além de preo-
cupações com a inviabilida-
de de um acordo para o bre-

FMI reduzprojeçãopara
crescimentoglobal em2019
Fundo corta previsão para o Brasil e cita necessidade de reforma na Previdência

xit (retirada do Reino Unido
daUniãoEuropeia).
“Tensões comerciais, cada

vezmais,prejudicaramacon-
fiança das empresas e, por-
tanto, o sentimento do mer-
cado financeiro se agravou”,
diz o relatório.
Essascondiçõesaté seaco-

modaram no início de 2019,
após o banco central ameri-
canosinalizarcautelaemsua
política monetária e os mer-
cadosficaremotimistascom
umpossívelacordoentreEUA
e China. Ainda assim, o FMI
afirma que o clima está um
poucomais restritivo.
Tambémhouvereduçãona

estimativadecrescimentopa-
ra2020,de0,1pontopercentu-
alanteoutubro,a3,6%—mes-
moritmoregistradoem2018.
Emborasejaumavançoem

relaçãoàprojeçãode2019,Go-

pinathdestacaquearecupera-
çãoprevistapara2020éprecá-
ria, jáqueestáatreladaàreto-
madadeeconomiasemdesen-
volvimentocheiasdeincerte-
zas,comoArgentinaeTurquia.
Emergentes como um to-

dodevemcrescer4,4%neste
anoe4,8%em2020,nummo-
vimentolideradopelaChina,
que avança na casa dos 6%,
e pela Índia, que supera 7%.
As projeções para o PIB do

Brasilsãomaismodestas:2,1%
em2019,umcortede0,4pon-
topercentual ante janeiro—
masaindaacimadaestimati-
vadoBoletimFocus,doBan-
coCentralbrasileiro,de1,97%.
Rigidez estrutural, termos

de trocas comerciais mode-
rados edesequilíbriosfiscais
pesam sobre as perspectivas
dopaís,deacordocomoFMI.
A prioridade do governo

brasileiro, segundo o relató-
rio,deveserconteroaumen-
todadívidapública,oquein-
clui reformasnofuncionalis-
mo público e no sistema de
aposentadorias,“protegendo,
aomesmotempo,programas
para os vulneráveis”.
Para2020,noentanto,apre-

visãodoFundoparaoPIBdo
Brasilsubiude2,2%para2,5%.
OFocus aponta para 2,7%.
Comreformastrabalhistase

nocrédito,“esforçosparame-
lhorara infraestruturaeaefi-
ciência da intermediação fi-
nanceiraajudariamaelevara
produtividade e impulsionar
asperspectivasdecrescimen-
toamédioprazo”, dizoFMI.
Emnívelglobal,devemcon-

tribuirparaumarecuperação
no segundo semestre, por
exemplo, acontinuidadedas
políticas de aquecimento na
Chinaeumaacomodaçãosig-
nificativa e mais generaliza-
da das políticasmonetárias.
A atividadenas economias

avançadas,poroutrolado,de-
veseguirdesacelerando,con-
forme o impacto do estímu-
lo fiscal dos EUA sedissipa.
Gopinathdizqueumareces-

são global não está nas pro-
jeções de referência do Fun-
do, mas afirma que “hámui-
tosriscosnegativos”e “esteé
ummomentodelicadoparaa
economia global”.
Entreosdesafios,citaapos-

sibilidade de tensões empo-
líticas comerciais voltarema
crescer e se alastrarem para
outras áreas, como a indús-
tria automobilística.
Ela reforça a necessidade

de cooperação entre os paí-
sespararesolverconflitosco-
merciais, enfrentar mudan-
ças climáticas e riscos ciber-
néticos emelhorar a eficácia
da tributação internacional.
“Se qualquer um dos prin-

cipais riscos se materializar,
a recuperação esperada em
economias estressadas, de-
pendentes de exportações e
altamente endividadas pode
ser prejudicada.”

Gita Gopinath, conselheira econômica do FMI, apresenta em
Washington projeções para crescimentomundial Liu Jie/Xinhua
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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 006/2019,

realizado para a Contratação de empresa especializada em Prestação de
Serviços Médicos na área de Pronto Socorro Clínica Médica. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

COMUNICADO PÚBLICO
A ClAro S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade local, que
falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de leme - SP
no dia 08/04/2019, a partir das 06h51 (horário de Brasília). A ClAro S.A. adotou imediatamente todas as providências
necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 16h29 (horário de Brasília).

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF: 02.800.026/0001-40 NIRE: 31.300.025.187

Companhia Aberta
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29/03/2019

1. Data, Hora e Local: Em 29/03/2019, às 08:00 horas, na sede da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”), localizada em Belo
Horizonte/MG,naRuaSantaMadalenaSofia,25,4ºandar,sala01,VilaParis.2.ConvocaçãoePresenças:Convocaçãopréviaenviada
aos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 16, §1º do Estatuto Social. Ausente, justificadamente,
a conselheira Bárbara Elisabeth Laffranchi. Os demais membros do Conselho participaram da reunião do Conselho de Administração
presencialmente ou por meio de conferência telefônica.Presentes ainda os membros do Conselho Fiscal da Companhia os Srs.Ricardo
Scalzo, Lucila de Oliveira Carvalho, Antônio Lúcio Pereira Santos e José Securato Junior. 1. Mesa: Presidente: Evando José Neiva;
Secretário:Leonardo Augusto Leão Lara.2.Deliberações:Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia,
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas: (i) autorizaram a lavratura da
ata que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário; (ii) aprovaram o Relatório da Administração
sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos, bem como as contas da administração da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2018, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia
Geral Ordinária; (iii) aprovaram as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao
exercício social findo em 31/12/2018, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral
Ordinária; (iv) aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em
31/12/2018, o qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, nos termos e
condições apresentados ao Conselho de Administração, nesta data, os quais ficam arquivados na sede da Companhia; (v) aprovaram
o pagamento de dividendos intercalares pela Companhia com base no lucro líquido da Companhia no 4º trimestre de 2018, encerrado
em 31/12/2018, após deduzida a reserva legal, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativamente ao exercício social
de 2018, no valor total R$ 43.003.913,57, sem incidência de correção monetária e sem retenção do imposto de renda na fonte na forma
da legislação aplicável e ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre os resultados do exercício
social findo em 31/12/2018. (a) Os dividendos ora deliberados serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas
participaçõesnocapitalsocialdaCompanhia,observando-seovalordeR$0,0263877327poraçãoordináriadeemissãodaCompanhia,
já deduzidas deste cálculo as ações que se encontram em tesouraria, nesta data; e (b) O pagamento dos dividendos intercalares será
efetuado pela Companhia até o dia 15/04/2019, observando-se a base acionária da Companhia no encerramento do pregão de
04/04/2019 (data de corte), nos termos do Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia. A partir do pregão imediatamente
subsequente (05/04/2019), inclusive, as ações da Companhia negociadas na B3 serão ex dividendos. (vi) aprovaram o limite do valor
da remuneração global anual dos administradores da Companhia, incluindo os membros do Conselho Fiscal, caso seja instalado, para
oexercíciosocialde2019,oqualdeverásersubmetidoàaprovaçãodosacionistasdaCompanhia,deacordocomostermosecondições
apresentados ao Conselho de Administração, nesta data, os quais ficam arquivados na sede da Companhia; (vii) aprovaram a
convocaçãodaAssembleiaGeralOrdináriaeExtraordináriadaCompanhiapara tratardasmatériasdescritasnoart.132,daLeinº6.404,
de15dedezembrode1976,conformealterada,dadeliberaçãoacercadaremuneraçãoanualglobaldosadministradoresdaCompanhia
referente ao exercício social de 2019 e eleição do Conselho Fiscal, se instalado. A publicação do Edital de Convocação e dos demais
documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009) dar-se-ão na forma e prazos previstos em
lei; (viii) tomaram conhecimento, por meio da apresentação realizada por seus respectivos coordenadores, dos principais assuntos
discutidos e deliberados nas reuniões dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Recursos Humanos, Acadêmico e Responsabilidade
Social da Companhia, realizadas durante o 4º trimestre de 2018 encerrado em 31/12/2018; (ix) aprovaram o estudo técnico referente à
expectativa de geração de lucros tributários futuros, trazidos a valor presente, que permite a realização do ativo fiscal diferido, conforme
legislação aplicável; e (x) diante das aprovações acima, os membros do Conselho de Administração decidem por autorizar a Diretoria
da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários que lhe são cabíveis para
a execução das deliberações ora aprovadas,incluindo o encaminhamento dos documentos pertinentes à CVM, na forma da legislação
aplicável e a realização das publicações legais.3. Encerramento e Lavratura:Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente
ataque, achadaconforme e unanimementeaprovada, foi assinada por todosos presentes.Assinaturas: Presidente:EvandoJosé Neiva.
Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. Conselheiros Presentes: Gabriel Mário Rodrigues; Evando José Neiva;Walfrido Silvino dos
Mares Guia Neto;Júlio Fernando Cabizuca;Luiz Antonio de Moraes Carvalho;Altamiro Belo Galindo e Nicolau Ferreira Chacur.Confere
com a original lavrada em livro próprio Belo Horizonte, 29/03/2019.Mesa: Evando José Neiva - Presidente; Leonardo Augusto Leão
Lara-Secretário.Assinaodocumentode formadigital.LeonardoAugustoLeãoLara.Secretário.JuntaComercialdoEstadodeMinas
Gerais. Certifico o registro sob nº 7253366 em 04/04/2019 da Empresa KROTON EDUCACIONAL S/A. Protocolo 191453706 -
03/04/2019.Marinely de Paula Bomfim - Secretária - Geral.

SECRETARIA DA SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2019-SMS.G, processo 6018.2019/0004210-4,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de PAPEL CREPADO E
SWAB, ÁLCOOL 70% PARA ANTI-SEPSIA, para a Divisão Técnica de
Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material
Médico-Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública
de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 23 de abril de 2019, pelo endereço
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de Licitações da
Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na
Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 006/2019-FUNPEC - A FUNPEC
torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 26/04/2019, às 9h (Horário de Brasília), no site www.
comprasnet.gov.br realizar-se-á o Pregão eletrônico (SRP) nº 006/2019-FUNPEC, cujo objeto é a “eventual contratação
de empresa especializada na locação de veículos”. Valor estimado: R$ 2.510.000,00 (Dois milhões e quinhentos e dez
mil reais). O edital com as demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados, na sede e site da
FUNPEC, Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN, em horário comercial. E nos sites: www.comprasnet.gov.br ou
www.funpec.br. Natal/RN, 09 de abril de 2019. Tiago Victor da Silva - Pregoeiro.

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6027.2018/0005541-6
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002019OC00003
PREGÃO ELETRÔNICO 003/SVMA/2019, processo em epígrafe, destinado para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NO PRÉDIO SEDE
DASECRETARIAMUNICIPALDOVERDEEDOMEIOAMBIENTE-SVMA, conforme
discriminadas no ANEXO II - Especificações Técnicas do Objeto, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá à partir das10h00min do
dia 25 de abril de 2019, pelo endereço www.bec.sp.gov.br, a cargo da 2ª Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.
DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.bec.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.bec.sp.gov.br, ou, na Divisão de
Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal doVerde e do Meio Ambiente, na
Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o
recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP,
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SECRETARIA DO GOVERNO

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/SMT/2019
Processo Administrativo nº 6071.2018/0000481-1
Objeto: Concessão onerosa para exploração, por particulares, do serviço de
estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do Município de
São Paulo.
O Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes e o Secretário do Governo
Municipal, no uso de suas atribuições, considerando a publicação no DOC, datada
de 06/04/2019 relativa ao Aviso de Prorrogação para entrega de propostas para a
referida Concorrência, onde deixou de constar a prorrogação para a entrega da
proposta técnica, resolvem refiticar o Aviso de Prorrogação, tornando pública a
PRORROGAÇÃO do prazo para entrega das propostas técnica e comercial e
documentos de habilitação constante do EDITAL DE CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL Nº 001/SMT/2019, definindo como nova data, o dia 20 de maio
de 2019.
Osenvelopescontendoaspropostastécnicaecomercialedocumentosdehabilitação
deverão ser entregues entre às 09h00 e 10h30, do dia 20/05/2019, no endereço
Rua Barão de Itapetininga, n° 18 - Térreo, República, São Paulo - SP, Auditório do
Edifício Alfredo Egydio.
O edital e seus respectivos anexos poderão ser consultados pelos interessados nos
sites:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/projetos/
estacionamento_rotativo_pago/

NORDONINDÚSTRIASMETALÚRGICASS.A.
CNPJ60.884.319/0001-59

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. (“Companhia”) convoca
os Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril
de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, na Alameda Roger Adam, 169, bairro Centro, Cep 82020-060, a fim de de-
liberarem sobre as seguintes matérias: a) Exame, discussão e votação dos relatórios da Adminis-
tração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2017 e 2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; b)
Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; c) Eleger os membros do Conselho de
Administração e fixação da respectiva remuneração global anual. Instruções Gerais: A pessoa
presente à Assembleia deverá provar a sua qualidade de acionista, mediante a apresentação
do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade
ou custódia com até 3 (três) dias de antecedência da data da AGO, nos termos do Artigo 126
da Lei 6.404, de 15.12.1976 e dos § 1° e 3° do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.
Desejando ser representado, o acionista deverá atender aos preceitos do § 1° do Artigo 126 da
referida Lei, exibindo os seguintes documentos: i) Documento de identidade do representante; ii)
Procuração com poderes especiais do representado com firma reconhecida em cartório (original
ou cópia autenticada); iii) Cópia do contrato/estatuto social do representado ou do regulamento do
fundo, se aplicável; iv) Cópia do termo de posse ou de documentos equivalente que comprove os
poderes do outorgante da procuração, se aplicável. Solicita-se que os acionistas representados
por procuradores depositem, com antecedência mínima de três dias úteis, os documentos acima
elencados na sede social da Companhia (Diretoria de Relações com Investidores). Para aqueles
que apresentarão a documentação no dia da Assembleia, a Companhia informa que estará apta
a recebê-la desde às 08 horas, no local onde a reunião será realizada. Os acionistas podem
optar por votar as matérias constantes deste Edital mediante a utilização do Boletim de Voto a
Distância, conforme Instrução CVM 481, de 17.12.2009. A Companhia informa que as instru-
ções para o voto a distância constam na Proposta da Administração da Assembleia. Encontra-
-se à disposição dos acionistas, na Diretoria de Relações com Investidores, localizada na sede
social da Companhia, e nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.nordon.ind.br),
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br), toda a documentação pertinente à Alameda Roger Adam, 169 - Utin-
ga Santo André - São Paulo - Cep 09.080-620 Fones: (41) 3029-1806 / Fax: (41) 3029-1810.

ASPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA GOVERNA-
DOR ORESTES QUERCIA, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 034/2018 (ID 1.201), realizado para a
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especia-
lidade de Nutrologia. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.


