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do “financial times”

O Fed, banco central dos
EstadosUnidos, vai começar
a reverter,apartirdomêsque
vem, o programa de estímu-
lo adotado na era da crise.
Adecisãodomais influen-

tebancocentral globaldeco-
meçarareduzirsuasposições
de ativosmarca umponto de
inflexão, comasautoridades

monetárias de todo o plane-
ta tentandorecuarcautelosa-
mente das operações de
apoio empreendidas duran-
teomaisgravecolapso finan-
ceiro da eramoderna.
O BC americano mais que

quadruplicou a dimensão de
seu balanço, de US$ 900 bi-
lhões para US$ 4,5 trilhões,
por meio da compra de títu-
losdoTesouroe títulos lastre-
adosporhipotecas,nagestão
de seu presidente anterior,
Ben Bernanke (2006-2014).
O valor é maior que o PIB

daAlemanha, aquartamaior
economia global, cujos bens
e serviços somaram US$ 3,5
trilhões no ano passado.

A partir de outubro, o Fed
vai começar a reduzir seuba-
lançoemUS$10bilhões.Nos
meses seguintes, esse valor
será reduzidogradualmente.
“A mensagem principal

aqui é que o desempenho da
economiaamericanatemsido
bom, o mercado de trabalho
está substancialmente mais
fortalecido”, disse Yellen.
“Os passos que tomamos

paranormalizarapolíticamo-
netária são aqueles justifica-
dos pelo progresso que nota-
mos na economia”, afirmou.
O caso americano não é

único.OBancoCentral Euro-
peu recentemente indicou
que porá fim ao seu progra-

madeaquisiçãodeativos,em
respostaaocrescimentomais
firme na zona do euro. E o
Banco da Inglaterra (BC bri-
tânico) deu a entender que
poderiaelevaros jurosdecur-
toprazonesteano,emrespos-
ta ao riscomaior de inflação.
Sinais de alta na atividade

econômica mundial ajuda-
ram a convencer o Fed a ele-
var os juros por duas vezes,
neste ano, e a preparar o en-
cerramentode seuprograma
desocorro, jáqueaquedano
desemprego e o crescimento
econômico firme reduzem a
necessidade de apoio mone-
tário emnível semelhante ao
do período de emergência.

Emum sinal de sua caute-
laquantoaopotencialdaeco-
nomia em prazomais longo,
porém, os integrantesdoFed
reduziram sua expectativa
média para os juros oficiais
de longo prazo de 3% para
2,8%. Isso é compatível com
a opinião que prevalece há
bastante tempoentremuitos
investidores, de que o Fed
não elevará demais os juros.

juros
O BC dos Estados Unidos,

que não mexeu nas taxas de
juros nesta quarta (2), anun-
ciouqueconsiderariaumno-
vo aumento ainda neste ano
—maisprovavelmenteemde-

zembro— e três outras altas
no próximo ano.
Nocomunicadoqueacom-

panhou a decisão, o Fed ofe-
receuanáliseemgeralotimis-
ta sobreoquadroeconômico
atual, afirmandoqueo inves-
timento das empresas havia
crescidoaindaquea inflação
continuasse abaixo dameta.
A taxa de juros americana

está atualmente em uma fai-
xa de 1% a 1,25% ao ano.

tradução de PAULOMIGLIACCI

Dólar recupera parte das
perdas após anúncio do
BC dos Estados Unidos
folha.com/no1920193

Banco central dos EUA
indicou que estuda
elevar a taxa de juros
neste ano emais três
vezes no ano que vem

Fed anuncia que vai reduzir seu balanço, que quadruplicou paraUS$ 4,5 tri comajuda financeira na crise global

BCamericanocomeçaaenxugar socorro

ELIZABETH DOS ANJOS ALVES DE LIMA, brasileira, RG
21.594.919-5 e CPF 175.862.318-77, residente na Rua João
Batista Cardoso 246, São Paulo/SP, vem ao público em geral,
informar a revogação, de forma irretratável e irrevogável, no
dia 13 de setembro de 2017, por instrumento público lavrado
no 14º Tabelião de Notas da Capital, livro 4858, página 397,
de todas e quaisquer procurações públicas ou privadas
vigentes outorgadas a MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA,
RG 28.972.507-0 e CPF 274.196.368-18 e/ou a qualquer
outra terceira pessoa, na totalidade dos seus termos, ficando
essas sem efeito, validade e vigor para que nenhum ato possa
ser mais praticado com base nelas. (19, 20 e 21/09/2017)

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. 1281/17-PP 209/17 para aquisição de Materiais de
uso Técnico-Hospitalar que será realizado em 04/10/2017 às 09:00 hrs. O edital poderá
ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 20 de Setembro de 2017.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

QBE Brasil Seguros S.A.
CNPJ 96.348.677/0001-94 - NIRE 35.3.0013575.0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/07/2017
Data, hora e local: 03/07/2017, às 11h, na sede social da Sociedade, em SP/SP, na Praça General Gentil Falcão nº 108, 1º andar, Conjuntos
11 e 12, e 7º andar, Conjunto 71. Quorum: Verificou-se a presença de 100% dos acionistas, representando a totalidade do capital social da
Sociedade, conforme assinaturas apostas no livro de Presença dos Acionistas. Mesa: Senhor Peter Rebrin - Presidente; e Senhora Josiely
Aparecida Sigolo Iezzi - Secretaria. Ordem do dia: a) Destituir e eleger membro do Conselho de Administração; b) Ratificar a composição
do Conselho de Administração da Sociedade. Deliberações: A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
Aprovou a desinvestidura do Senhor Fernando Alves Moreira, brasileiro, maior, casado, engenheiro, RG nº 13.147.487 SSP/SP e
CPF/MF nº 087.605.028-35, do cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, para o qual foi eleito nas AGOE realizadas
em 31.03.2017, com mandato até a AGO de 2018.Elegeu para o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade,ad referendum
da Superintendência de Seguros Privados, o Senhor Marcelo Gomes Teixeira, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG 427796 SSP/DF, CPF/MF nº 266.523.311-87, residente e domiciliado nesta capital do estado de São Paulo, em conformidade com o
processo de indicação nº 15414.609419/2017-93, aprovado pela Superintendência de Seguros Privados em 09/05/2017. O mandato do
Conselheiro ora eleito vigorará até a AGO de 2018, mantida a remuneração global anual conforme fixada nas AGOE realizadas em 31/03/2017.
O membro do Conselho de Administração eleito não está incurso em crime algum previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis,
em especial aqueles mencionados no artigo 147, da Lei nº 6.404, de 1976, bem como atende as condições previstas na Resolução CNSP
nº 330, de 2015. O eleito toma posse nesta data mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, nos termos do disposto no
artigo 1º, caput e parágrafos 1º e 5º, do Anexo II, da Resolução CNSP nº 330, de 2015. Registrou que o Conselheiro eleito apresentou os
documentos que comprovam o cumprimento das condições prévias de elegibilidade estabelecidas nos artigos 146 e 147, da Lei nº 6.404, de
1976. Em decorrência do deliberado nos itens 6.1. e 6.2. ratifica-se a composição do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, a saber: (i) Alessandro Luis Jarzynski - presidente do Conselho de Administração; (ii) Narda Martha
Zuniga-Dominach - membro do Conselho de Administração; (iii) Peter Rebrin - membro do Conselho de Administração; (iv) Marcelo Gomes
Teixeira - membro do Conselho de Administração. Documentos arquivados na sede social: (i) procurações, certidões, documentos
apresentados pelo conselheiro eleito que comprovam o cumprimento das condições prévias de elegibilidade estabelecidas nos artigos 146 e
147, da Lei nº 6.404, de 1976; (ii) declaração de desimpedimento e demais documentos pertinentes à ordem do dia. Encerramento: Nada
mais a tratar, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas
da Sociedade. São Paulo, 03/07/2017. Peter Rebrin - Presidente da mesa; Josiely Aparecida Sigolo Iezzi - Secretária da mesa; Acionistas da
QBE Brasil Seguros S.A.: QBE Latin America Insurance Holdings PTY Limited - Omar Santana da Silva Junior - procurador; Alessandro Luis
Jarzynski - Omar Santana da Silva Junior - procurador.JUCESP nº 413.335/17-3 em 11/09/2017.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contratos
Emenda Parlamentar: José Luiz de França Penna, Projeto: 1108–Convênio: 814867/2014- Pregão
Presencial 05/16 Processo 1160/16. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: Philips Medical
System Ltda, CNPJ: 58.295.213/0021-11 Objeto: Equipamento de Ventilação não-invasiva Binível.
Valor Total estimado R$ 56.230,00. Data de assinatura do Contrato: 14/08/2017-Vigência: até 14
de Março de 2018 a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. Pregão Presencial 29/16
Processos 2043, 2044 e 2049/16. Emendas Parlamentares: Marta Suplicy, Projeto: 1116–Convênio:
824851/2015 - Valor Total estimado R$ 168.690,00; Roberto Freire, Projeto: 1110-Convênio:
821107/2015 – Valor Total estimado R$ 337.380,00; Jefferson Campos, Projeto: 1113-Convênio:
821114/2015 – Valor Total estimado R$ 224.920,00. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor:
Philips Medical System Ltda, CNPJ: 58.295.213/0021-11 Objeto: Equipamento de Ventilação
não-invasiva Binível. Data de assinatura do Contrato: 29/08/2017-Vigência: até 26 de Junho de
2018 a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 20 de Setembro de 2017.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio–AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III doDiárioOficial daUnião–Ediçãonº 144de26/07/2012, tornapública
a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Objetos:

PE-S 297/2017 – Serviços de montagem, manutenção e desmontagem de
tendas, praticáveis e guarda-corpos para diversas Unidades. Abertura: dia
03/10/2017 às 10h30.
PE-S 294/2017 – Serviços de contagem de público para as Unidades Itaquera,
Interlagos e Birigui. Abertura: dia 06/10/2017 às 10h.
PE-C 106/2017 – Registro de preço para fornecimento futuro e eventual de
laticínios para diversas Unidades. Abertura: dia 09/10/2017 às 10h30.
PE-S 296/2017 –ServiçosdemontagemcenográficadeexposiçãoparaaUnidade
Belenzinho. Abertura: dia 09/10/2017 às 10h30.
PE-C 102/2017–Registrodepreçopara fornecimento futuroeeventualdebebidas
para diversas Unidades. Abertura: dia 16/10/2017 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0003767-
57.2011.8.26.0100 - 87/11.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Arthur Junqueira
Penteado, Ricardo Costa Bueno, Albertina Junqueira Penteado Bueno, Maria Antonieta Penteado, Eduardo Reis
Saldanha, Vanda Bruno da Silveira Saldanha, Benedito Sales, Pinheiro Administração de Bens Ltda, Wilson
Venancio Vilela, Marina Tricarico Alvin, Alexandre Simões Alvim, Adolfo Sebastião Bossa, Vitoria Benturelli
Bossa, Doralice Candida de Jesus, Núcleo Rotary de Aprendizagem Profissional, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PORFIRIO CAMPOS
RIBEIRO, Olivia Portela Ribeiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Coronel Luiz Barroso, 459, no 29º, subdistrito, Santo Amaro, 11ª circunscrição, São Paulo-SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES Processo nº 0024946-35.2012.8.16.0021 EDITAL DE AVISO AOS CREDORES NA
FORMA DO ART. 53, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, NOS AUTOS DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
DIPLOMATA S.A INDUSTRIAL E COMERCIAL, KLASSUL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A., ATTIVARE ENGENHARIA E
ELETRICIDADE LTDA, JORNAL HOJE LTDA e PAPER MÍDIA LTDA, EM CONJUNTO DENOMINADAS GRUPO DIPLOMATA, N.
0024946-35.2012.8.16.0021, EM TRÂMITE PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ,
O DR. PEDRO IVO LINS MOREIRA, MM. JUIZ DE DIREITO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos quanto o presente virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que o GRUPO DIPLOMATA apresentou o plano de recuperação judicial, o qual
consta no movimento 68205 do processo em referência. Qualquer credor poderá manifestar eventual objeção ao plano de recu-
peração judicial no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste edital, na forma do parágrafo único do artigo 55, da Lei
11.101/2005. E, para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta Cidade de Cascavel, aos 19 de setembro de 2017. Eu, Thayla Andressa Renevill, funcionária juramentada do
Cartório da 1ª Vara Cível de Cascavel, digitei, indo assinado eletronicamente pela Escrivã Elizabeth Amaral Lopes Vilar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos a Sra. AUGUSTA
KIYOKO NAKANE TANAKA a

fazer contato com nosso escritório,
sobre assunto de seu interesse,

pelo telefone 11-31043226.
Dr. Donato Antonio de Farias.

AVISO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO PARA
RP Nº 83/2017

NÚMERO DO PLANEJAMENTO DE
REGISTRO DE PREÇOS: 83/2017

Objeto:Contrataçãodeaplicações intravítreas
e exames OCT. Data: 05/10/2017.
Horário 10h30. Edital disponível no site:
www.compras.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2017.
DIRETORIA DE COMPRAS

assinante:
na compra da coleção completa, ganhe 4 livros e o frete*
ligue (11) 3224 3090 (grande são paulo) ou 0800 775 8080 (outras localidades).
folha.com.br/omundodaarte

PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:

R$19,90*

DURANTE A PRIMEIRA GUERRA,
OS DADAÍSTAS TRAVARAM UM COMBATE.
UM COMBATE CONTRA AS CONVENÇÕES DA ARTE.

CADA
LIVRO

NESTE DOMINGO
NAS BANCAS

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 003/2017,

realizado para a Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento,
Instalação, Configuração, Ativação, Manutenção e Suporte de Ativos e
Infraestrutura de Redes. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas
OASE, CNPJ 60.761.657/0001-01, com sede à Avenida
Miguel Conejo, 1.143 em São Paulo, SP, declara que
foram extraviados os livros diários dos anos: 1985
livro nº 01 (hum); 1990 livro 04 (quatro); 1991 livro 05
(cinco); 1992 livro 06 (seis); 1993 livro 07 (sete); 1997
livro nº 12 (doze); 1998 livro nº 13 (treze); 1999 livro nº
14 (catorze); 2000 livro nº 15 (quinze); 2001 livro nº 16
(dezesseis); 2002 livro nº 17 (dezessete); 2003 livro nº
18 (dezoito); 2004 livro nº 19 (dezenove); 2005 livro nº
20 (vinte); 2006 livro nº 21 (vinte e um); 2007 livro nº
22 (vinte e dois); 2008 livro nº 23 (vinte e três); 2009
livro nº 24 (vinte e quatro); 2010 livro nº 25 (vinte e
cinco); 2011 livro nº 26 (vinte e seis), pelo motivo do
extravio não puderam ser registrados em Cartório -
Amanda Luiza Kielblock Finzch - Presidente.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIOAVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

PÚBLICA Nº 005/2017
TIPO: MAIOR OFERTA PELA
OUTORGA DA CONCESSÃO.

O Estado de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas – SETOP, torna público que
às 14h do dia 26/10/2017 fará realizar,
na Cidade Administrativa do Estado de
Minas Gerais, Presidente Tancredo Neves,
Edifício Minas, 7º andar (salas 06 e 07),
na Rodovia Papa João Paulo II, 4.143,
bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG,
Concorrência Pública com julgamento da
maior oferta, para administrar e explorar,
sob o regime de concessão, lotes de
linhas do Sistema de Transporte Coletivo
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros
do Estado de Minas Gerais – Sistema
Intermunicipal de Passageiros, consoante
as Leis Federais 8.666/93 e 8.987/95.
Para outras informações, envie e-mail
para cpl@transportes.mg.gov.br ou tel. nº
(31) 3915-8257. Belo Horizonte, 20/9/2017.
Murilo de Campos Valadares – Secretário
de Estado de Transportes e Obras Públicas.

ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A
CNPJ/MF: 08.174.089/0001-14

NIRE: 31.3.0010053-7
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2017, às 10:30 horas, na sede
da Companhia, localizada na Rua Bela Cintra, 1149 - sobreloja - Consolação, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
(i). Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia, e consequente
alteração do artigo 5° de seu Estatuto Social, em R$ 2.059.106,00 (dois milhões, cinquenta
e nove mil, cento e seis reais), passando dos R$ 44.223.065,00 (quarenta e quatro milhões,
duzentos e vinte e três mil e sessenta e cinco reais) para 46.282.171,00 (quarenta e seis
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e um reais), mediante a emissão
de 2.059.106,00 (dois milhões, cinquenta e nove mil, cento e seis) novas ações ordinárias
nominativas, sendo que o restante do valor, a partir do aporte de Euros 10.000.000,00 (dez
milhões de Euros), (diferença do aporte total, em reais, na data de conversão/câmbio, e o
valor do aumento de capital) será considerado ágio.

(ii). Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores
constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1o e 2o da Lei no 6.404/76.Os instrumentos
de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, com antecedência de
48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, aos cuidados do Dr. Douglas
Fernandes Junior, na Rua Bela Cintra, 1149 - sobreloja - Consolação, São Paulo/SP

São Paulo, 20 de setembro de 2017.
MARCOTRIPI

Presidente do Conselho de Administração


