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Gabriela Laram

A secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência e Tecno-
logia de Minas Gerais, Doro-
thea Werneck, considerou que
a guerra fiscal entre os Estados
“é um horror”.

Durante o evento Fóruns Es-
tadão Regiões - Sudeste, realiza-
do ontem pelo Grupo Estado,
Dorothea criticou o fato de o

Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) exigir con-
senso entre as 27 unidades da
federação para aprovar propos-
tas. “Isso tem de ser mudado
por uma PEC (Proposta de
Emenda Constitucional), o que
é bem difícil”, lamentou.

Dorothea afirmou ser preciso
“repensar o Estado brasileiro
como uma República Federati-
va” e que a guerra fiscal “é o pri-
meiro item de agenda desse pac-

to federativo”, disse. “O limite
para a guerra fiscal é equilíbrio
fiscal de cada Estado”, comple-
tou Dorothea.

A secretária de Minas foi reba-
tida imediatamente pelo Secre-
tário de Desenvolvimento Eco-
nômico do Rio de Janeiro, Julio
Bueno. “Vou docemente discor-
dar da secretária Dorothea Wer-
neck. O ICMS, como fator de
competitividade, desconcentra
investimentos no País e a dis-

cussão sobre o imposto é o cafe-
zinho dentro de um pano de fun-
do mais amplo.”

Já Rodrigo Garcia, secretário
de Desenvolvimento Econômi-
co de São Paulo, avaliou que a
“guerra fiscal desconcentra in-
vestimento, mas não distribui
riqueza”. Ele defendeu ainda a
autonomia dos Estados para de-
fender legislação do ICMS, mas
avaliou que falta um papel regu-
lador do governo. “Infelizmen-

te, a guerra fiscal não terá con-
senso neste governo.”

Investimentos. Sobre investi-
mentos, Garcia lembrou que o
gasto público anual saiu de R$
4 bi para R$ 26 bi em 10 anos.
“Mas como investimento pú-
blico não resolve tudo, a res-
ponsabilidade fiscal atrai inves-
timento privado”, disse ele,
destacando a recente Parceria
Público-Privada (PPP) que in-
vestirá R$ 10 bilhões na linha
de metrô que chegará ao bairro
da Freguesia do Ó, na zona nor-
te paulistana.

Garcia afirmou ainda que o
transporte ferroviário de carga
é fator fundamental de competi-
tividade para São Paulo, princi-
palmente para superar o garga-
lo do Porto de Santos. A cober-
tura completa sobre o evento es-
tará amanhã em um caderno es-
pecial.

Vídeo. Guerra fiscal
opõe Rio de Janeiro

e Minas Gerais

‘Guerra fiscal é um horror’, diz secretária de MG

www.estadao.com.br/e/rjmg

● Apesar de todas as promessas
de reformas, nos próximos sete
anos a Europa vai destinar € 373
bilhões em subsídios para seus
agricultores.

Para o ano, a UE anunciou on-
tem que chegou a um acordo so-
bre o orçamento de 2014, avalia-
do em € 134 bilhões. O volume é
9% inferior ao orçamento de
2013. Mas governos ainda assim
se queixaram, alertando que go-
vernos estão sendo obrigados a
fazer cortes muito mais drásti-
cos. / J.C.

Azevêdo pode cancelar reunião de Bali
Diretor-geral da OMC diz que os países têm até o fim de semana para superarem suas diferenças ou devem desistir da conferência

ED FERREIRA/ESTADÃO-23/5/2013

Produtor receberá
€373 bi em 7 anos

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, 
em obediência à Resolução nº 1252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada 
na Seção III do Diário Oficial da União -  Edição nº 144 de 26/07/2012, torna 
pública a abertura da seguinte licitação:

1. Objeto: 
PP-S 170/2013 - Pregão Presencial - Prestação de serviços de marcenaria para 
reforma/ substituição de acabamentos e estruturas em madeira das áreas da 
comedoria da unidade Pinheiros.

2. Consulta e aquisição do(s) Edital(is):
por meio de download no site do Sesc - sescsp.org.br mediante prévio cadastro 
para obtenção de senha de acesso ou, para verificação sem possibilidade de 
extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 às 17h, na Av. 
Álvaro Ramos nº 991, São Paulo, Capital, Gerência de Contratações e Logística.

3. Data da entrega dos envelopes contendo a(s) propostas(s) comercial(is) e 
os documentos de habilitação, no endereço estabelecido no item 2 acima: 
PP-S 170/2013 - dia 25/11/2013, às 11h30.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Reabertura - Processo n.º 25501/13 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/13 - Aquisição de Urnas
Mortuárias. - Caução até as 09:00 horas do dia 16/12/2013 - Recebimento de Envelopes às 11:00 horas do
dia 16/12/2013 - Abertura de Envelopes às 11:00 horas do dia 16/12/2013. Local: Avenida Presidente
Vargas, 405 - 2º andar - Itapevi/SP. - Valor da Pasta R$ 29,97 ou gratuitamente na página da Internet
http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.

Itapevi, 12/11/2013 - Coordenadoria Geral de Licitações.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Roberto Azevêdo estabeleceu
um prazo, até o fim da sema-
na, para que governos supe-
rem suas diferenças na Orga-
nização Mundial do Comér-
cio (OMC) e sugeriu que, se is-
so não ocorrer, os países de-
vem simplesmente abando-
nar a ideia de uma negociação
na conferência de Bali, em me-
nos de um mês. “Agora é tudo
ou nada”, disse Azevêdo on-
tem aos governos. Para diplo-
matas consultados pelo Esta-
do, um fracasso seria o “en-
terro definitivo” da Rodada
Doha, morta para muitos,
mas sem o reconhecimento
oficial ainda de seu fim.

O impasse ocorre no setor
agrícola. Os países emergentes
exigem um “pagamento anteci-
pado” e que as economias ricas
se comprometam em reduzir
em 50% seus subsídios às expor-
tações agrícolas. Para os Esta-
dos Unidos e a Europa, esse
compromisso não pode fazer
parte de um acordo em dezem-
bro, mas sim a partir de 2014.

Vivendo uma crise há anos, a
OMC chegou em um ponto críti-
co. Em Bali, um acordo parcial
poderia salvar a credibilidade
da organização. Mas um novo
fracasso da Rodada Doha joga-
ria a entidade para a irrelevân-
cia. Azevêdo optou por apresen-
tar um pacote com poucos itens
e que apenas crie uma base para
que o processo continue. Mas
nem assim conseguiu uma con-
vergência de posições.

Há uma semana, o brasileiro
optou por estabelecer a data de
ontem como o prazo para defi-
nir se Bali deveria ocorrer ou
não. Mas pressionado por diver-
sos governos e diante de tími-
dos progressos, ele optou por
estender o prazo até o fim de
semana. “Estamos muito próxi-
mos do sucesso para aceitar o
fracasso”, apontou. Azevêdo
aceitou dar mais “alguns dias”.
Mas alertou que não há como
negociar um pacote em Bali e
que tudo precisa estar fechado
até o final da semana.

O brasileiro admitiu que espe-
rava dizer ontem aos governos
que “mais sangue teria de ser
jogado, mas que o lutador não

morreria nessa arena”. “Eu es-
perava poder dizer que ele vive-
ria para lutar um dia mais. Mas
eu não posso dizer isso e acho
que o risco de um fracasso ain-
da está presente”, alertou. Mas
Azevêdo também admitiu que
não tem ainda como decretar o
fim do processo e já começar a
reconsiderar o futuro da OMC.

O obstáculo maior continua
sendo a recusa de países ricos de
ceder em um acordo para limitar
os subsídios agrícolas, enquanto
insistem em sair de Bali com um
entendimento para reduzir as
barreiras técnicas em aduanas
de todo o mundo.

Nos últimos dias, Brasil, Ar-
gentina e outros países emergen-

tes deixaram claro que o pacote
de Bali está desequilibrado, e
Buenos Aires chegou a alertar
que, se não sair da conferência
com ganhos em agricultura, blo-
queará o resto do acordo.

Para europeus e americanos,
qualquer compromisso com
um corte de 50% em subsídios a
exportação teria de entrar em

um acordo mais amplo, e que
seria negociado a partir de 2014.

Já os emergentes alegam que
a única coisa que querem é que
pelo menos parte o acordo fe-
chado pela OMC em 2005 seja
cumprido. Naquele momento,
em Hong Kong, a entidade havia
estabelecido que, em 2013, os
subsídios seriam eliminados.

Prazo. Azevêdo não colocou
um novo prazo para um acordo.
Mas deu a entender que o fim de
semana que vem será a última
chance de um acordo.

O brasileiro também convo-
cou os governos para que levem
a Genebra os funcionários de al-
to escalão, justamente para evi-
tar que, no meio de um debate,
um embaixador tenha de dizer
ao restante do grupo que preci-
sa de tempo para consultar a Ca-
pital. Mas se um acordo não for
atingido, a conferência de Bali
será totalmente esvaziada e um
dos poucos acontecimentos se-
rá a adesão do Iêmen na entida-
de. Para Azevêdo, isso significa-
rá que o restante de seu manda-
to se limitará a administrar uma
entidade abandonada.

Portomed - Porto Seguro Serviços de Saúde S.A. 
CNPJ/MF nº 11.565.995/0001-54 - NIRE 35.3.0037642-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Setembro de 2013
1. Data, hora e local: 27 de setembro de 2013, às 10h, na sede social, na Rua Guaianases, n° 1.238 - 
5º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. 
Presente o Diretor da Sociedade, Sr. Newton José Eugênio Pizzotti. 3. Composição da Mesa: 
Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões - Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. 
4. Ordem do dia: Aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), passando de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para R$ 8.000.000,00 (oito milhões 
de reais), mediante a emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social. 5. Deliberações: A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovou o 
aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
passando de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), 
mediante a emissão de 4.326.088 (quatro milhões, trezentas e vinte e seis mil e oitenta e oito) novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,92462296 por ação, 
fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
n° 6.404/76. 5.2. Dispensou a fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição 
das ações, sendo que a acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renunciou ao seu 
direito em favor da acionista Porto Seguro S.A. que, nos termos do Boletim de Subscrição anexo a 
presente ata, subscreveu a totalidade das 4.326.088 (quatro milhões, trezentas e vinte e seis mil e 
oitenta e oito) ações ordinárias emitidas e as integralizou neste ato, em moeda corrente nacional; 
5.3. Em consequência, aprovaram a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o 
aumento de capital ora deliberado, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5° - O Capital 
Social é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), dividido em 8.326.088 (oito milhões, trezentas e 
vinte e seis mil e oitenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 6. Documentos 
arquivados na sociedade: Procurações. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 
1º da Lei n° 6.404/76. São Paulo, 27 de setembro de 2013. (ass.) Presidente: Sra. Adriana Pereira 
Carvalho Simões; Secretária: Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Acionistas: Porto Seguro S.A., 
por sua procuradora, Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., 
por sua procuradora, Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Diretor Presente: Sr. Newton José 
Eugênio Pizzotti. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Renata Paula Ribeiro Narducci - 
Secretária.  JUCESP nº 425.410/13-4 em 31/10/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Minerva S.A.
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – Companhia Aberta de Capital Autorizado – Código CVM nº 02093-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 21 de outubro de 2013, às 14:00 horas – Certidão
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 434.496/13-3 em 
01/11/2013. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Aposta. ‘Agora é tudo ou nada’, diz Roberto Azevêdo

Minerva S.A.
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – Companhia Aberta de Capital Autorizado – Código CVM nº 02093-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 18 de outubro de 2013, às 09:00 horas – Certidão
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 434.495/13-0 em 
01/11/2013. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2013 - AQUISIÇÃO DE PANETONES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Editais através do site www.bll.org.br - Acesso publico/+ acessar informações de pregões/ localiza editais - por
cidade/Sp/Aruja/2013. Maiores informações pelo telefone (41)3042-9909

Prefeitura Municipal de Arujá, 12 de Novembro de 2013

REATIVAÇÃO DO SINDICATO DOS FONOAUDIOLÓGOS DA GRANDE SÃO
PAULO, ELEIÇÃO DA DIRETORIA PROVISÓRIA E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Fonoaudiólogos da Grande São Paulo, através de sua representante legal, na forma do art. 19,
parágrafos 1º e 2º de seu Estatuto Social CONVOCA a categoria dos Fonoaudiólogos, com base territorial no Estado
de São Paulo (exceto base territorial do sindicato da baixada santista), para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
a realizar-se dia 20.11.2013, as 10:30 h. em primeira convocação  e as 11h., em segunda convocação, no LOCAL DA
ASSEMBLEIA (Av. Paulista,807 - 12a andar CJ 1207 CEP 01311-100) para deliberação dos seguintes temas: 1)
Reativação das atividades do Sindicato bem como sua regularização junto aos órgãos competentes; 2) Eleição da
diretoria provisória com mandato de 2 (dois) anos; 3) Alteração do Estatuto Social; 4) Alteração da sede da entidade;
5) Assuntos Gerais.

O ESTADO DE S. PAULO 16,17,18/11 18h00 20h00
Caderno 2 (Classificados) 18,19/11 18h00 20h00
Caderno 2 (Noticiário) 18,19/11 18h00 20h00
Viagem 19/11 - 20h00

VEÍCULO EDIÇÃO AP MATERIAL

15 DE NOVEMBRO
(AGÊNCIAS)

ESTAMOS ANTECIPANDO O FECHAMENTO
PUBLICITÁRIO DAS SEGUINTES EDIÇÕES PARA:

QUINTA 14/11
até às 20 horas

EXPEDIENTE | 15 DE NOVEMBRO (ANUNCIANTES)

IGUATEMI: Shopping Iguatemi 1A 04 • Tels.: 11 3815-3523 
15/11 das 14h00 às 20h00

LIMÃO: Av. Engº C. Álvares, 55 • Tel.: 11 3856-2139 
15/11 - Não haverá expediente

Tel.: 11 3855-2001 • 0800-055-2001 
15/11 das 8h00 às 20h00

BA
LC
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S

CL
AS

SI
FO

NE
CI

A Tel.: 11 3856-2531
15/11 - Não haverá expediente

PLANTÃO DE PUBLICIDADE • 15/11 das 12 às 20hs
Sede | Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 • 2º andar • Tel.: 11 3856-2069 / 2166

Elevadores Atlas Schindler S.A.
CNPJ nº 00.028.986/0001-08  –  NIRE 35.3.0013975.5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2013
Data, Hora e Local: 22 de outubro de 2013, às 11:00 (onze) horas, na Av. do Estado, nº 6116, na Capital do 
Estado de São Paulo. Presenças: Acionistas representando 100% do capital social, constituindo, assim, o 
quorum legal para aprovação das matérias constantes na ordem do dia. Composição da Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz e secretariados pelo Sr. Andre Abboud Inserra. Publicações: 
A ausência de publicação dos anúncios de convocação está regularizada, tendo em vista o comparecimento 
da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: deliberação 
sobre a distribuição e pagamento antecipado de dividendos aos acionistas. Deliberações: Foi submetida à 
discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovada por unanimidade dos presentes, a seguinte 
matéria: a) Aprovar “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2013, 
a distribuição e pagamento antecipado de dividendos no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de 
reais), a serem pagos proporcionalmente entre os acionistas, sendo que R$ 16.999.994,90 (dezesseis milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), serão remetidos 
ao exterior à acionista Schindler S.A. ao amparo do Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo 
Direto (RDE-IED) do Banco Central do Brasil. Os demais acionistas receberão os respectivos dividendos 
neste país, em moeda corrente nacional. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de forma sumária, como faculta o Parágrafo Primeiro 
do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela 
unanimidade dos acionistas presentes. Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz, Presidente; Sr. Andre Abboud Inserra, 
Secretário; Schindler S.A.; Schindler Management AG; Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz, Sr. Plinio Villares Musetti; 
Sr. Stephen O’Sullivan; pp. Sr. Jakob Zueger; pp. Sr. Carlos Guembe Gonzalez-Guinea. São Paulo 22 de outubro 
de 2013. Certifi co que a presente é cópia fi el da ata lavrada no livro de Assembleia Geral de Elevadores Atlas 
Schindler S.A. Andre Abboud Inserra - Secretário. Visto: Renata Maria Rose de Resegue - OAB/SP nº 128.698. 
JUCESP sob nº 437.671/13-6, em 07/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 025/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 - PROCESSO Nº 142/2013
A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura torna público aos interessados, através da autoridade superior que fará
realizar licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de Cestas de Natal secas e congeladas aos servidores da Fundação, de acordo com a Lei Municipal nº
3.302/1995. Data, horário, local da sessão pública de credenciamento, oferta e lances: dia: 28 de novembro de 2013 às
09h30min, na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3405, Jd. Regina, Indaiatuba/SP, CEP.13.349.003. O Edital está disponível
gratuitamente no sitio eletrônico: www.fiec.com.br, licitações. Informações através dos telefones: 19 - 3801.8683, 3801.8688,
ramal 44/45 e fac-simile: 3834.8699. Indaiatuba, de 12 de novembro de 2013. Eng. Agr. João Martini Neto. Superintendente.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
URBANA E OBRAS

EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES 
convida para a Audiência Pública, com o objetivo de discutir questões relacionadas 
ao Licenciamento Ambiental da Readequação da Bacia Hidrográfica do 
Córrego Zavuvus, bem como obter novos subsídios para a análise do Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA, oportunidade em que ele será apresentado e debatido, e 
que serão prestados esclarecimentos e colhidas sugestões.
Data: 28 de novembro de 2013
Horário: 18 horas
Local: Auditório da Subprefeitura da Cidade Ademar
Endereço: Avenida Yervant Kissajikian, 416 - Cidade Ademar - São Paulo - SP.
O RIMA está disponível para consulta, no horário das 10:00 às 16:00 horas, nos dias 
úteis, no CADES, à Rua do Paraíso, 387, 1º andar, telefone 3266-7141 ou no site da 
PMSP/SVMA/CADES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL

Edital: 167/13. Processo Administrativo: 4915/2013. Pregão Presencial: 136/13. Objeto: a aquisição de
máquina montadora e desmontadora de pneus. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 13 de novembro até o dia 26 de novembro de 2013, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 09 horas do dia 27 de novembro de 2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.

Pirassununga, 12 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




