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Sindicato da Indústria de Resinas Sintéticas no Estado de São Paulo - SIRESP - Edital de Convocação - Assembleia
Geral Extraordinária - Ficam convocadas todas as empresas representadas por este Sindicato, associadas ou não, para
a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada à Av. Chedid Jafet, 222 - bloco C 4º andar, em São Paulo, no próximo dia
04 de outubro de 2016, às 14h00, ou trinta minutos depois, em segunda convocação, destinada a: I. Atender aos fins
específicos nos artigos 612 e 859 da CLT, tendo em vista a renovação e/ou alteração das normas Coletivas de Trabalho,
ora em vigor, com os Sindicatos Profissionais, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
do Estado de São Paulo e a Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico da CUT no Estado de São Paulo, conside-
rando as reivindicações apresentadas pelas mesmas e contribuições assistenciais às entidades profissionais e econômi-
cas, inclusive instaurações de instância e abrangendo também as hipóteses de greve, II. Outorga de poderes a Diretoria
deste Sindicato ou a quem esta os delegar para, conforme o caso, tomar medidas extrajudiciais ou judiciais perante as
autoridades competentes, quanto às normas coletivas de trabalho e, III. Ratificação de providências eventualmente já
tomadas por esta Entidade Sindical Patronal, com relação aos temas acima citados. Obter-se-á na 1ª ou 2ª convocação, o
quórum legal e estatutário. São Paulo, 27 de setembro de 2016. Luciano Nitrini Guidolin - Presidente.

Pregão Eletrônico (SRP) nº 64/2016
Processo nº 29327/16-58

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob
n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico (SRP), sob nº 64/2016, do tipoMenor
Preço por Item, para contratação de empresa visando o fornecimento de papel sulfite A3 (420x297mm) e bobinas de papel premium
para plotter, para abastecer o estoque do almoxarifado da Companhia, com validade de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com o
Edital e Apensos. A abertura da sessão pública, para a formulação dos lances está marcada para o dia 10/10/2016, às 10 horas.
DISPONIBILIZAÇÃODOEDITAL: a partir de 27/09/2016, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Daiana Barbosa da Silva
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

Pregão Eletrônico nº 63/2016
Processo nº 24179/13-32

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ
sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº 63/2016, do tipo
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a realização de exames radiográficos, com laudo médico,
aos empregados da CODESP, pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com o Edital e apensos. A abertura da
sessão pública, para a formulação dos lances está marcada para o dia 06/10/2016, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO
DO EDITAL: a partir de 23/09/2016, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Rede
Assistencial Supervisão Técnica da Saúde Vila Maria / Vila Guilherme convida
as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE-35/2016

para contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção Preventiva,
Corretiva e Inspeção Técnica em Equipamentos de Raios-X Fixo e Portátil. O Edital
estará à disposição dos interessados somente no dia 03/10/2016 das 9h às 16h, no
“Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio
nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2016

PROCESSO CMSP Nº 1303/2016
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa para subscrição e prestação de serviços técnicos especializados de fornecimento,
manutenção e suporte técnico de capacidade computacional em ambiente de computação em nuvem na tecnologia
Oracle pelo período de 36 meses, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência -
Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA Nº 801086801002016OC00029
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 27/09/2016
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/10/2016 às 14h30
- Poderá o interessado obter o edital, gratuitamente, através do website da Câmara Municipal de São Paulo:
http://www.camara.sp.gov.br, ou em http://www.bec.sp.gov.br, ou solicitar via e-mail, pelo endereço eletrônico:
cjl@camara.sp.gov.br.
- Para eventuais consultas ao edital, este estará disponível, em dias úteis, no Viaduto Jacareí, 100, 13º andar, sala 1307
(tel.: 3396-5099), das 11h00 às 17h00.

ICRIM - Instituto de Apoio à Criança e ao Adolescente com Doenças Renais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

No exercício das atribuições que me foram conferidas pelo Estatuto Social do Instituto de Apoio a
Criança e ao Adolescente com Doenças Renais - ICRIM, em especial pelo inciso I do artigo 14 e artigo
15, venho, na melhor forma de direito, CONVOCAR todos os Associados para participarem da ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar na sede da pessoa jurídica acima qualificada, situada
a Rua Loefgreen, 1427, Vila Clementino, São Paulo (SP), no dia 04 de outubro de 2016, às 20h00, para
a seguinte ordem do dia: 1. Alteração do estatuto social; 2. Demais assuntos de interesse da entidade.

São Paulo, 20 de setembro de 2016. Sérgio Reinaldo Nogueira - Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – AME MOGI DAS CRUZES, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 59/2016 para a Contratação de

Serviços de Portaria e Controlador de Acesso. O Edital estará à disposição dos
interessados somente no dia 04/10/2016, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes
“Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar -
Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA –AMEMOGI DAS CRUZES, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 60/2016 para a Contratação de

Serviços de Vigilância. O Edital estará à disposição dos interessados somente
no dia 04/10/2016, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides
de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de
Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

FORA, JILL
A candidata à Casa Branca
do Partido Verde, Jill Stein,
foi expulsa da Universidade
Hofstra por não ter creden-
ciais adequadas. Com 2,4%
nas pesquisas, ela ficou de
fora dos debates, assim como
o libertário Gary Johnston.
A “nota de corte”, para parti-
cipar, era 15%.

FORA, MÍDIA
Alguns jornalistas foram ex-
pulsos antes de o debate co-
meçar. Motivo: postaram em
redes sociais a credencial de
imprensa, o que feria “a
segurança do evento”,
segundo a organização.

PROTESTE AQUI
Manifestações pelo salário
mínimo e contra Trump do-
minaram os arredores da uni-
versidade antes do embate.
Chamava a atenção o “ade-
reço” de um protestante: um
cocô de pelúcia com o rosto
do empresário.

TESTE DO PINÓQUIO
A imprensa turbinou seu ti-
me de checadores de dados,
para conferir em tempo real
se tudo o que os candidatos
diziam passava no “teste do
Pinóquio”. Só o “PolitiFact”,
especializado nesse tipo de
auditoria, tinha 18 pessoas
em ação nesta segunda (26)

1º round

análise

Emchoquede
estilos,disputa
inicial termina
semnocaute

MARCELO NINIO
DEWASHINGTON

Os debates presidenciais
nos EUA unem duas das
maiores paixões dos ameri-
canos, a televisão e o presi-
dente. Enenhumanteshavia
gerado tamanha expectativa
como o primeiro cara a cara
entreHillaryClintoneDonald
Trump na campanha.
Quando o confronto é en-

tre uma candidata com larga
experiência na política e ou-
tro com traquejo de sobra
diantedas câmeras, qualdos
dois leva vantagem?
Hillarycumpriuopapelda

política tradicional, comdis-
cursobemtreinadoevozpau-
sada.Trumpcomeçouapaga-
do, mas logo retomou o dis-
curso provocativo, vago e de
frases feitas queo levoua ser
o candidato republicano.
Emgrandepartedoduelo,

a sensação foi de que havia
duas conversas paralelas, e
não um debate. Hillary foi a
primeira a partir para o ata-
que,dizendoqueTrumpsem-
pre foi rico, enquanto ela co-
nhecia de verdade as neces-
sidades da classe média por
ter vindodeorigemhumilde.
Trumpdevolveu fogo,acu-

sandoHillarypelodesempre-
go e pela insegurança, entre
outras mazelas.
Foi um choque de estilos

queprovocoufaíscasemmui-
tosmomentos. Fiel a seuhis-
tórico, Trumpquebrouopro-
tocolo, interrompendoHilla-
ry várias vezes com frases
curtas, contestandooqueela
dizia. Coma tela dividida, os
cerca de 100 milhões de es-
pectadores previstos só nos
EUApodiamvera fisionomia
dos dois o tempo todo.
Exposiçãomáxima, e nes-

se quesito o exibicionista
Trump está em casa, com a
experiênciade13 temporadas
como apresentador de reali-
ty. Enquanto Hillary falava,
ele fazia caretas,desviandoa
atençãodela.Naeradas ima-
gens instantâneas, isso foi
uma vantagem para Trump.
Hillary, no lado direito da

tela, sorria como se não esti-
vesse levando a sério o bilio-
nário,umerroquecustouca-
ro aos 16 pré-candidatos re-
publicanosqueelederrotou.
Mas Hillary se desvenci-

lhou da névoa criada por
Trumppara enquadrá-lo por
algumas de suas posições,
acusando-o de começar sua
carreirapolíticamontadonu-
ma “mentira racista”, a de
queopresidenteBarackOba-
ma não nasceu nos EUA.
Competindo emmundos pa-
ralelos, os dois mantiveram
um empate técnico, repetin-
do as pesquisas que antece-
deram o debate.

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
ENVIADA ESPECIAL A HEMPSTEAD, NY

“Podeseromaiorshowpo-
lítico na Terra”, profetizava,
horas antes, a CNN. “Maior.
Debate.DeTodos”, apostava
o site “Politico”.
Cercadodeexpectativassu-

perlativas, o primeiro cara a
cara entre o republicano Do-
naldTrumpeademocrataHil-
laryClinton,nasegunda(26),
não chegou a tanto,mas teve
seusmomentos inspirados.
Jánosprimeirosdos90mi-

nutos ininterruptos de con-
fronto, ficou claro que Hilla-
ry cumpriria à risca seu pla-
nodeenervaroadversário.A
ideia central: se Trump per-
desse a cabeça, perderia jun-
to eleitores ressabiados com
seu temperamento.
Na mídia, ela saiu como

vencedora —num grupo de
controle da CNN, 17 especta-
doresapreferiram,e trêsgos-
tarammais dele.
Hillary provocou. Sorria.

Só o chamava de Donald,
enquanto Trump se referia
à ex-chanceler como “secre-
tária Clinton”.
Tratou-se comoum“play-

boy”que começou seunegó-
cio com US$ 14 milhões em-
prestados do pai (US$ 1 mi-
lhão, na verdade) e questio-
nou por que se negava a di-
vulgar suadeclaraçãode Im-
posto de Renda. “Talvez ele
nãoseja tão ricoquantodiz”,
afirmou Hillary.
Ela seguiu a tese de que

Trump ajudaria bilionários
como ele, numa economia
quechamoude“trumped-up
trickle down”, uma espécie
de redistribuição de riqueza
às avessas.
Também o retratou como

um fracasso empresarial.
“Conheci lavadoresde louça,
pintores, instaladores de
mármore que não foram pa-
gos [por você].”
Antesdoduelo,umadasdi-

retorasdecampanharepubli-
cana comparou seu candida-
to ao Pelé do beisebol: “Ele é
tipooBabeRuthdosdebates”.
MasesseTrump,quedomi-

nou o show nos 11 embates
com outros pré-candidatos
nas prévias republicanas, te-

Bilionário voltou a
dizer que faltava vigor à
candidata para assumir
presidência; ela o
acusoude sermachista

Democrata cumpriu plano de tentar enervar republicano, que várias vezes ficou na defensiva

Emprimeirodebate,Trumpataca
menoseéprovocadoporHillary

a sucessão de obama

ve dificuldade em rebater as
bolasarremessadaspelarival.
Ficounadefensivaamaior

parte do tempo. Teve seus
momentosdestemperados—
interrompiaHillaryeomode-
radora todomomento—,mas
não aderiu a baixarias co-
muns num passado recente.

‘TÍPICA POLÍTICA’
Sua tática, a princípio, pa-

recia funcionar: pintá-la co-
moa“típicapolítica”,que“fa-
lamuitoeagepouco”emtrês
décadas na arena política.
Associou a sangria de em-

pregos no país ao Nafta, tra-
tadocomercialentreEUA,Ca-
nadáeMéxicosancionadope-
lo ex-presidente Bill Clinton.
DissequeogeneralDouglas

MacArthur (1880-1964), len-
dário nos EUA, “não gostaria
muito” de como a democrata
superexpõeseuplanoparade-
belar o Estado Islâmico. “Ele
diz que temumplano secreto
paraderrotá-los,masosegre-
doéqueelenão temnenhum
plano”, ela revidou.
Omoderador, o âncora da

NBCLesterHolt, foimais du-
ro com Trump. Exemplo:
pressionou-osobre terpropa-
gado, por cinco anos, a teo-
ria de que Barack Obama, fi-
lho de queniano e primeiro
negro na Casa Branca, não
era americano.

Discriminação racial ocu-
pouváriosminutos,comosde-
batedores tentando colar um
nooutro apechade racista.
Ele lembrou que, em 1996,

Hillary usou o termo “super-
predadores” para explicar o
aumento da criminalidade, o
quepegoumalnacomunida-
denegra.Elaresgatouumpro-
cesso,nosanos1970,contraa
recusa de Trump em alugar
apartamentos para negros.
Nos minutos derradeiros,

o moderador questionou o
que ele quis dizer no passa-
do sobre “a primeira candi-
datamulher” à Casa Branca,
por um grande partido, não
ter um “look presidencial”.
Semmencionar sua recen-

tepneumonia,o republicano
disseque lhe faltava “vigor”.
“Este é um homem que cha-
maasmulheres de canhões”
e gosta de “concursos de be-
leza”,devolveuHillaryaoex-
dono doMiss Universo.
Checadores de dados de-

ramdordecabeça sobretudo
para Trump. O “PolitiFact”
desbaratarou várias de suas
falas, comoadequeele sem-
pre foi contraaguerrado Ira-
que (em2002, aindaquesem
empolgação, a defendeu).
Ainternetbrincouqueade-

mocrata falhounotesteaodi-
zer para o rival: “Donald, é
bom estar aqui comvocê”.

Joe Raedle/Associated Press

“ Vou revelar
minhadeclaraçãodo
Imposto deRenda
quando aHillary
revelar seus e-mails
donald trump
candidato republicano

“ Foi umerro e
eu assumoa
responsabilidade
HIllarY ClInton
candidata democrata, sobre o uso de
e-mail privativo

“ Ele diz que tem
umplano secreto
para derrotá-los [o
Estado Islâmico],
mas o segredo éque
ele não temnenhum
plano
HIllarY ClInton
candidata democrata

Donald Trump cumprimenta a adversária Hillary Clinton durante o primeiro debate dos candidatos, emHempstead


