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Lisboa OParlamentoEuropeu
aprovou,emsessãonamanhã
destaquinta(5),a implemen-
taçãodeumnovosistemade
entradanaEuropa.
Com isso, viajantesdoBra-

siledemais61paísesquesão
isentosdevistoparaa região
vãoprecisardeumaautoriza-
çãopréviapara visitar o con-
tinente a partir de 2021.
O documento, que deverá

ser pedido pela internet, te-
rávalidadede trêsanoseum
custo de€7 (R$ 31,80).
AcriaçãodochamadoEtias

(SistemaEuropeudeInforma-
çãoeAutorizaçãodeViagem)
se assemelha ao que vigora
nos EUA para países isentos
de visto e já havia sido acor-
dadaentreosparlamentares
emabril,mascareciadeapro-
vação emplenário e votação
sobre a regulamentação.
As novas regras passaram

com folga: 494 votos a favor,
115 contra e 30 abstenções.
Antes da votação, o comis-

sárioeuropeudasMigrações
e Assuntos Internos, o grego
Dimitris Avramopoulos, de-
fendeuacriaçãodoEtias,des-
tacandosua importânciapa-
raasegurançadocontinente.
“Hoje, os guardasnas fron-

teirastêminformaçõesetem-
polimitadosparatomarasde-
cisões sobre a entrada [dos
viajantes estrangeiros]. Eles
nãotêminformaçãopréviaso-
breosviajantesisentosdevis-
tos, especialmente nas fron-
teiras terrestres. Com o Eti-
as, os guardas vão se benefi-
ciardeumaanálisemaisam-
pla sobre a segurança e o ris-

co demigração”, disse.
Antes de entrarem em vi-

gor, as mudanças na admis-
são dos viajantes precisarão
ser formalmente adotadas
pelo Conselho de Ministros
daUniãoEuropeiaepublica-
das emDiárioOficial.
Uma vez validadas, os via-

jantes precisarão preencher
umformulárioonlineepagar
ataxadeprocessamento.Me-
noresde 18anosemaioresde
70estãoisentosdacobrança.
Emcaso de aprovação, um

documentoseráenviadopor
e-mail.Alémdenome,datade
nascimentoenacionalidade,
ocandidatoaturistatambém
terá de entregar às autorida-
des sua certidão de antece-
dentescriminais (noBrasil,é

emitidapelaPolíciaFederal).
Condenações por terroris-

mo,exploraçãosexualdecri-
anças, tráfico humano ou de
drogas, alémdeestuproeas-
sassinato, terãodesercomu-
nicadasepodemrepresentar
a reprovação na autorização
de visita ao continente.
Tambémseránecessárioin-

formarsobreohistóricodevi-
agenseapermanênciaempa-
íses e áreas de conflito.
SegundooParlamentoEu-

ropeu,aanáliseeoprocessa-
mentodasrespostasseráau-
tomatizado,eosviajantesde-
vem demorar pouco tempo
para receber respostas.
Paraaquelescujasrespostas

apontarem algum indício de
risco,haveráentãoumaaná-
lise posterior, feita por um
agente. Poderão ser pedidos
esclarecimentosadicionaise
até umaentrevista.
O sistema deve ainda cru-

zar as informações forneci-
daspelosviajantescombases
dedadosdaInterpoleoutras.
Além de verificar ameaças

à segurança da União Euro-
peia,oEtias tambémpreten-
deidentificarpessoascompo-
tencialdemigraçãoirregular.
Embora o Parlamento Eu-

ropeutenhafaladoapenassu-
perficialmentedestaquestão
—destacando sobretudo os
aspectosde luta contrao ter-
rorismo—,algunspaísescha-
mamatençãoparaesseponto.
É o caso da Alemanha, cu-

jositeoficialdoprogramade-
talha o assunto e afirma que
uma das razões para o Etias
é “evitar que as pessoas per-
maneçamemexcessoetraba-
lhemilegalmente”naEuropa.

UEaprova exigênciade
permissãoaviajantes
deBrasil e 61 países
a partir de 2021, visitantes deverão solicitar autorização
online com análise de histórico criminal e de viagens

$
Como será o sistema

Qual o alvo? Cidadãos de 62
países, Brasil incluso, isentos
de visto no espaço Schengen

Para que países? Os do
espaço Schengen: Alemanha,
Áustria, Bélgica, Dinamarca,
Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Estônia, Finlândia,
França, Grécia, Holanda,
Hungria, Islândia, Itália,
Letônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Polônia, Portugal,
Rep. Tcheca, Suécia e Suíça

Quanto custa? € 7 (R$ 31,80)

Onde fazer? No site do
Etias. É preciso tirar atestado
de antecedentes criminais

protesto para tingir de emoção
Manifestante pede o fimdas touradas na Espanha, umdia antes do início da tradicional
corrida de touros no festival de San Fermín, na cidade de Pamplona Susana Vera/Reuters

Maduro pede quemilitaresmantenham
guarda após relato sobre Trump invadir
CaRaCas O ditador Nicolás
Maduroexortounestaquin-
ta(5)osmilitaresvenezuela-
nos a “não baixar a guarda”
diante de relatos na mídia
americana de perguntas do
presidentedosEUA,Donald
Trump,aassessoreselíderes
daregiãoquantoàpossibili-
dadedeinvadiraVenezuela.
Oregimetambéminvestiga-
ráopositoresquepedem“in-
tervençãomilitar”
“Nãopodembaixaraguar-

danemporumsegundo,por-
que defenderemos o maior
direito de nossa pátria em
toda a sua história (...), que
é viver empaz”, disseMadu-
ro emcerimônia de promo-
çãodegeneraisealmirantes.
Madurocitoureportagem

daagênciaAssociatedPress
segundoaqualTrumpabor-

dou assessores várias vezes
sobre a possível invasão e
consultouospresidentesdo
Brasil,MichelTemer,edaCo-
lômbia, JuanManuelSantos,
durantejantaremNovaYork.
“Não é casualidade”, afir-

mouoditador,indicandoque
a consulta de Trump ocor-
reu “logoapósumavisitade
opositores venezuelanos à
CasaBranca”.
A reportagem cita como

fontes uma participante da
reuniãocomoentãosecretá-
riodeEstado,RexTillerson,
e o então assessor de Segu-
rançaNacional,generalH.R.
McMaster, e dois assessores
dogovernocolombiano.Tan-
toTillersoncomoMcMaster,
ambos fora do governo ho-
je, rejeitarama intervenção.
“Nossas Forças Armadas

(...) têm a responsabilidade
de estar preparada para de-
fender o território nacional
sob qualquer condição que
nos toquedefendê-lo”.
Diosdado Cabello, presi-

dente da Assembleia Cons-
tituinte chavista, anunciou
umainvestigaçãode“oposi-
toresquepedemintervenção
militar”portraiçãoàpátria.
Trump já mencionara a

possibilidade.Em11deagos-
to de 2017, ele afirmou que
consideravaumaalternativa
de força contraMaduro, cu-
jareeleiçãoem20demaioos
EUA não reconhecem.
“Temosmuitasopçõespa-

ra Venezuela, inclusive uma
possívelopçãomilitar se for
necessário”, disseTrumpna
ocasião a jornalistas.
aFP

A Telefônica Brasil S.A, doravante denominada Vivo comunica antecipadamente aos
seus clientes da classe não residencial que em 05/08/2018 os serviços corporativos de
Dados (Directnet, VPN MPLS Data/MULTI/PRIME, VPN Solutions Data/Voice, Pontonet,
Ethernet Line EPL/EVPL, MultiNet, Metronet) e Internet (Internet Corporativa/
Express/Comercial/ISP e Internet Dial) e serviços adicionais (Serviço de Gerência,
Serviço Premium) serão reajustados, conforme previsto em contrato.
Mais informações podem ser obtidas em nosso site www.vivo.com.br ou em nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 10315. Pessoas com necessidades
especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

COMUNICADO

A ClAro S.A. torna público que solicitou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a renovação de Licença Ambiental
na modalidade de Operação para a continuidade de operação do sistema de
retransmissão de sinais de telecomunicação, na Floresta Nacional de Ipanema, no
município de Iperó-SP, em sua Zona de uso especial III, conforme plano de manejo
da Flona de Ipanema.

lICENÇA AMBIENTAl

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A - PROGUARU

CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37
REVOGAÇÃO

Tendo em vista razões específicas constantes dos autos, bem como a incidência da Lei Federal
nº 13.303, de 30 de Junho de 2.016, os procedimentos licitatórios, em curso, referentes aos
processos administrativos abaixo elencados estão revogados, quais sejam:

Processo Administrativo nº 640/2017 Pregão Presencial 017/2018
Processo Administrativo nº 066/2018 Pregão Presencial 040/2018
Processo Administrativo nº 067/2018 Pregão Presencial 041/2018

Guarulhos, 06 de Julho de 2018
Emerson Olympio da Silva

Supervisor de Compras e Licitações

AVISO
A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA torna
público que fará realizar as licitações abaixo. Outras informações poderão ser obtidas pelos fones 063
3218 1548 ou 063 3218 2531 no guichê da SCCL. ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8185-BR. Projeto:
Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 099/2018. Abertura dia 18.07.2018 às 11h00min - aquisição de veículos, para a SEDEN, Proc.
00.752/1901/2016, Recurso: BIRD/PDRIS, Pregoeira: VIVIANNE F. B. DA SILVA.

Palmas, 05 de julho de 2018.
VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA

Pregoeira

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rogerio Marcos Martins de Oliveira, CPF n° 441.916.008-
00, 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 na EASYNVEST - TÍTULO COR-
RETORA DE VALORES 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 comuni-
cado público acerca desta, por meio formal em que os autores
estejam devidamente identificados, acompanhado da documen-
tação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro

GTSP1 - Gerência Técnica em São Paulo
Avenida Paulista, 1.804, 5º andar, 0310-922, São Paulo/SP

DIRETORIA DE ENGENHARIA
ANEXO I - AVISO DE LICITAÇÃO

Edital n.º LPN nº 001/2018 - REPUBLICAÇÃO
Data: 05/07/2018

Acordo de Empréstimo n.º: 8272-BR
1. O Estado de São Paulo, representado pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, recebeu um empréstimo
do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (do-
ravante denominado Banco) no montante de US$ 300,000.000.00 (trezen-
tos milhões de dólares), e do Banco Santander S/A com garantia MIGA,
no montante de US$ 300,000.000.00 (trezentos milhões de dólares) para
o financiamento do Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente
(Projeto de Transporte Sustentável do Estado de São Paulo), e pretende
aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para
Contratação de obras e serviços de recuperação e melhorias da SP
147, trecho do km 211,025 ao km 235,800, no Município de Anhembi,
incluindo a elaboração do projeto executivo do dispositivo de acesso
a Piramboia no âmbito do Programa de Transporte, Logística e Meio Am-
biente, parcialmente financiado pelo Banco Mundial e pelo Banco Santan-
der S/A com garantia MIGA.
2. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
– DER/SP doravante denominado Contratante, por seu Superintendente,
convida proponentes elegíveis a apresentarem propostas lacradas para as
obras descritas no item 1.
3. Licitantes elegíveis interessados em participar do certame, poderão ad-
quirir o conjunto completo em mídia eletrônica dos documentos que com-
põem o Edital Republicado, no horário das 09h00min. as 17h00min., na
Avenida do Estado, nº 777 – Térreo – APC - Atendimento ao Público Cen-
tralizado – Guichê 16, mediante entrega no ato de um CD-R novo.
O Edital Republicado completo também poderá ser consultado e obtido
através de download pela internet, no endereço eletrônico: www.der.
sp.gov.br/website/acessos/licitacoes/licitacoesgeral.aspx.
4. As propostas deverão ser entregues na Avenida do Estado, nº 777 –
Ala B - 5º andar Auditório - Bairro: Ponte Pequena - Cidade: São Paulo
- Estado: São Paulo - CEP: 01107-000 até as 10h00 do dia 21/08/2018
acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 3.163.000,00 (três
milhões, cento e sessenta e três mil reais) e a abertura dar-se-á logo
após o vencimento do prazo de entrega das propostas na presença dos
interessados que desejarem assistir a cerimônia.
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como
participante de um Consórcio.
6. Maiores informações e consultas poderão ser feitas na Equipe de Li-
citações e Contratos – ECO, na Avenida do Estado, nº 777 – Ala B – 3º
andar – sala ECO/CJL, nos dias úteis das 09h00 as 12h00 e das 14h00 as
17h00 ou pelo sitewww.e-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.
br/website/acessos/licitacoes/licitacoesgeral.aspx.
7. As empresas que retiraram o Edital deverão efetuar a troca, mediante
apresentação do CD anterior.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SÃO PEDRO
CNPJ/MF nº 55.618.219/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro convoca seus membros para participarem da
Assembléia Geral Ordinária, que se realizará em 5 de agosto de 2018, em primeira
chamada às 10h00 horas e em segunda chamada às 11h00 horas, nos termos do
estatuto em vigor, nesta capital, na Rua Bresser, 793, para deliberarem quanto a:
1 - Eleição e Posse da Diretoria. Obs: As inscrições de chapas já se encontram abertas.

São Paulo, 01 de Julho de 2018
Helene Theoni Aristide Ikoutas Athanassopoulou - Presidente da Comissão Eclesiástica.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA/
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE MOGI DAS CRUZES, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 010/2018

(ID 715), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos para
Realização, Leitura e Análise de Exames de Ultrassonografia Doppler Vascular e Procedimento
Terapêutico Ambulatorial para Tratamento de Doença Venosa Crônica com Escleroterapia com
Polidocanol Ecoguiada e Retorno de Pós-operatório de 07, 30, 60 e 90 dias. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.


