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Patrícia camPos mello
De São Paulo

O Brasil não pagou sua
contribuiçãoobrigatóriaàOr-
ganização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) no ano passa-
do. Segundo relatório da en-
tidade obtido pela Folha, o
governobrasileiropagouape-
nasUS$1em2014,emvezdos
US$ 8,1 milhões que devia.
Opaís tampouco informou

à OEA quando e se pretende
pagar os US$ 10 milhões da

cota de 2015.
Esse éapenasoúltimodos

compromissos comorganis-
mos internacionais queogo-
verno brasileiro deixa de
honrar. O país não contribui
financeiramente com a Co-
missão Interamericana de
DireitosHumanos (CIDH)há
cinco anos.
O jornal “O Estado de

S. Paulo” revelou que o Bra-
sil perdeu direito a voto na
Agência Internacional de
Energia Atômica, depois de
acumular uma dívida de
US$ 35 milhões.
O país também perdeu

seus direitos no Tribunal Pe-
nal Internacional após acu-
mular US$ 6 milhões em dí-
vidas.
Além disso, o Brasil deve

US$ 76,8 milhões para ativi-
dades regulares da ONU e
US$ 87,37 milhões para ope-
rações de paz.
O corte de recursos deter-

minado pelo ajuste fiscal do
governo neste ano, aliado à
diminuiçãoprogressivadoor-
çamento do Itamaraty, está
por trás dos atrasos.

“Onãopagamentodas co-
tas da OEA significa o des-
cumprimentodeliberadoe ir-
responsável de uma obriga-
ção internacional doBrasil”,
diz CamilaAsano, coordena-
dora de Política Externa da
Conectas Direitos Humanos.
“Esse descumprimento

impacta diversos órgãos que

dependemde repasses regu-
lares da organização, como
é o caso da Comissão Intera-
mericana, o principal órgão
dedefesadosdireitoshuma-
nos na região.”
Procurado, o Itamaraty

apenasconfirmouqueadívi-
da não foi paga.
A relação do governo bra-

sileiro comaOEAazedoude-
poisdeaComissão Interame-
ricana deDireitos Humanos,
ligada à entidade, ter solici-
tado, em 2011, que o Brasil
suspendesseoprocessode li-
cenciamentodausinadeBe-
loMonteporcausado impac-
to sobre a comunidade local.
Naépoca,apresidenteDil-

maRousseffmandouchamar
devoltaoembaixadordoBra-
sil na OEA, Ruy Casaes.

Governo está atrasado
nos pagamentos a
oNU, corte Penal
internacional e outras
entidades globais

País não pagou sua contribuição obrigatória àOrganização dos Estados Americanos em 2014, por falta de recursos

Brasil dácalotedeUS$8,1milhõesnaOEA

“ Onãopagamentodas cotas da
OEA significa odescumprimento
deliberado e irresponsável de uma
obrigação internacional doBrasil. Isso
impacta diversos órgãos quedependem
de repasses regulares da organização
Camila asano
coordenadora de Política Externa da Conectas

Fazquatro anosqueopaís
não temrepresentantenaen-
tidade. “Pornão terembaixa-
dor, oBrasil passaumamen-
sagem política de que a OEA
nãoéprioridadeparaopaís”,
diz um diplomata.
Tradicionalmente, Brasil,

Bolívia,Venezuela eArgenti-
naseopõemàOEA,queacre-
ditamser influenciadaexces-
sivamente pelos EUA.
Os países também critica-

vam a entidade por ter sus-
pendido Cuba em 1962, após
a revolução comunista.
A suspensão foi revogada

em 2009, mas o país ainda
não voltou para a OEA.

Clóvis rossi
Excepcionalmente hoje
a coluna não é publicada

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
AVISO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015
A Federação Nacional dos Técnicos em Radiologia/FENATRA, pessoa jurídica de direito privado, entidade sindical
de segundo grau do sistema confederativo, inscrita no CNPJ sob nº 49.500.747/0001-06 e registrada no Ministério
do Trabalho por meio do processo nº 46010.001271/94, portadora do código sindical/MTE nº 000.021.370.00000-
8, com sede e foro em Brasília/DF no SCS Qd 01 Bl C Ed. Antônio Venâncio da Silva, 6º andar 611 a 614 CEP
70395-900, representada neste ato por seu presidente Carlos Alberto Monteiro de Oliveira, Rg. 439.932 SSP/
DF e CPF: 227.333.881-34, no uso de suas atribuições estatutárias e atendendo ao que dispõe o artigo 605 da
CLT, COMUNICA aos entes prestadores de serviço de saúde, públicos e privados, que deverão descontar, na folha
de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de 2015, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista
no artigo 582 da CLT, com a observância, ainda, dos demais artigos do Capítulo III da CLT e da Portaria nº 488
de 23/11/2005, do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE, publicada no D.O.U. de 21/11/2005, que aprova o
novo modelo e instruções de preenchimento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana –GRCSU.
Para os servidores públicos técnicos e auxiliares em Radiologia deverão ainda as administrações observar e
cumprir as regras contidas na Instrução Normativa nº 1/08, e as Instruções Normativas nº 01, 02, 03 e 04/13 do
MTE. A importância a ser descontadas deverá responder a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um de
seus empregados/servidores, sindicalizados ou não, percebidos no mês de março de 2015, nos estabelecimentos
financeiros credenciados, em nome da entidade sindical da categoria correspondente, devendo ser efetuado
em nome da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA/FENATRA através do código sindical:
021.370.00000-8, com a posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos empregados /
servidores contribuintes a função e salário percebido no mês do desconto. Com o respectivo valor recolhido:
2) GRCSU/Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada, correspondente.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

06 DE MARÇO DE 2015

Secretaria de Estado da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0007/2015 - menor preço por lote.
Objeto: Aquisição de Insumos Gráficos. Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia
10/03/2015. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 26/03/2015. Abertura da
sessão: apartir das13:30horasdodia26/03/2015.OEdital e seus anexos estãodisponíveis
no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através
do e-mail gelic@sea.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rodovia SC 401 - Km 5, nº 4600, 1º
andar, CEP 88032-000, Saco Grande II, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias
úteis.

Protocolo CIG (SGP-e) 5458/2014

CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

AVISO DE EDITAL

Tomada de Preços nº ASC/GAE/
1001/2015 - Obra civil para a implan-
tação de acesso ao Parque Estadual
do Rio do Peixe, localizado no mu-
nicípio de Presidente Venceslau/SP.
- C.C.S – nº 107 (Pavimentação). O
edital que estabelece as condições
de participação está disponível na
Internet: www.cesp.com.br/Licitações
/Licitações/Tomada de Preços ou
na Av. Nossa Senhora do Sabará,
5.312, escritório 44, das 8h30min.
as 11h30mim. e das 13h30min as
16h30min. Entrega do(s) envelope(s)
seránodia25/03/2015, às09h30min,
no mesmo endereço acima, Sala de
Licitações nº 2. Informações com
Eduardo Naves, telefone (0XX11)
5613-3659, e-mail: eduardo.naves@
cesp.com.br

DepartamentodeSuprimentos-pec_033

SecretariadeEstadoda JustiçaeCidadania
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania comunica o Pregão Presencial nº 0002/2015
- menor preço por item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MOBILIARIOS PARA ATENDER
AS UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS DA SJC.. Entrega da proposta de preços
(envelope nº 1) e dos documentos de habilitação (envelope nº 2): até as 14:00 horas do dia
24/03/2015. Abertura da sessão: a partir das 14:05 horas do dia 24/03/2015. O Edital e seus
anexos estãodisponíveis no sitewww.sjc.sc.gov.br. Informações sobre o edital serãoprestadas
através do e-mail gelic@sjc.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Frei Caneca, nº 400, CEP
88025-060, Agronômica, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis.

Protocolo CIG (SGP-e) SJC00002472/2015.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itaquaquecetuba,
com sede na Rua Rio Tietê, 260 – Jd. Nova Itaquá – Itaquaquecetuba/SP, inscrita no CNPJ 63.899.231/0001-07,
representado neste ato pela Presidente a Sra. Viviane Maria de Souza. Na qualidade de autor na Medida Cautelar de
Arresto que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba, sob o nº 1001999-48.2014.5.02.0341 em face das
reclamadas – GF - GLOBAL FOUNDRY LIGAS INOXIDAVEIS S/A - CNPJ: 12.623.744/0001-41 E FGF - FUNDICAO GLOBAL
FOUNDRY DE ACO INOXIDAVEL LTDA. - CNPJ: 71.639.637/0001-70, faz saber: Foi deferido a ALIENAÇÃO Judicial por
iniciativa particular nos termos do ART. 685-C do CPC, dos bens descritos na integra nos autos do processo item 35
documento Id 94E290d,quais sejam,119 (cento e dezenove) Coquilhas,sob as seguintes condições:Forma de publicidade
e prazo: a alienação dos bens será anunciada por 3 (três)dias e as propostas deverão ser realizadas pelos interessados no
período de 20 dias, contados da data da publicação do último anúncio (12/03/15), tendo preferência aquela que oferecer
maior lance em menor prazo de pagamento e que englobe a totalidade dos bens; Preço mínimo: o preço mínimo será de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e o pagamento poderá ser realizado em parte de forma parcelada, mediante
o oferecimento de garantia real, observado o número máximo de 12 parcelas; Forma de apresentação das propostas: as
propostas deverão ser apresentadas por meio de petição juntada aos autos no prazo estipulado; Análise dos bens: os bens
poderão ser objeto de análise pelos interessados em data e hora a ser agendada pelo Sindicato exeqüente, ficando vedada
a sua remoção para qualquer fim. Itaquaquecetuba, 10 de março de 2015. Viviane Maria de Souza - Presidente.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
– COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI, situado na Av. Ruy
Rodrigues nº 3434, Jardim Yeda, Campinas/SP, convida as empresas interessadas

em participar da Concorrência nº SE-10/2015 - Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de limpeza e mão de obra para a gestão do enxoval, a retirar o Edital
que ficará a disposição dos interessados somente no dia 16/03/2015, das 9h às 16h, no
Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio,
2651, Jardim Paulista, São Paulo/SP – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

HOSPITALUNIVERSITÁRIO DAUSP
Encontra-se aberto no HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº 022/2015 - PROC.
2014.1.2553.62.2, destinado a aquisição deMeio contraste não iônico baixa osmolalidade
e meio contraste iônico alta osmolalidade. A realização da sessão pública para
recebimento das amostras e dos envelopes e para o credenciamento de representantes e
abertura de envelopes será no dia 23/03/2015 às 13:00 horas, naAv. Professor LineuPrestes
, 2565 - 3º andar no setor de Compras/Licitações.As informações estarão disponíveis no sítio
http://www.e-negociospublicos.com.br e http://www.usp.br/licitacoes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos interessados que
na sala de Licitações doDepto deCompras e Licitações, sito àAv. Prof ° JoaquimBarreto,
1000 –Atalaia – Cotia/SP, que será realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PC 34.737/2014. PP 01/2015. às 09:30hs. do dia 19/03/2015. Objeto: Registro de
Preços para Prestação de Serviços de Limpeza de Fossa e Desobstrução de Ramal de
Esgoto, pelo período de 12 (doze) meses. Custo da Pasta R$ 20,00.
a) Antonio Carlos de Camargo – Prefeito
2) PC 34.279/2014. PP 02/2015. às 09:30 hs. do dia 20/03/2015. Objeto: Registro de
Preços para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização e
Controle de Pragas, pelo período de 12 (doze) meses. Custo da Pasta R$ 20,00.
a) Antonio Carlos de Camargo- Prefeito
3) PC 8.795/2015. PP 10/2015. às 09:30 hs. do dia 23/03/2015. Objeto: Registro de
Preços para Aquisição de Materiais Básicos de Construção, pelo período de 12 meses.
Custo da Pasta R$ 20,00.
a) Antonio Carlos de Camargo – Prefeito
4) PC 5.464/2015. PP 11/2015. às 09:30 hs. do dia 24/03/2015. Objeto: Registro de
Preços paraAquisição de Concreto Usinado, pelo período de 12 meses. Custo da Pasta
R$ 20,00.
a) Antonio Carlos de Camargo - Prefeito
5) PC 6.368/2015. PP 07/2015. às 09:30 hs. do dia 25/03/2015. Objeto: Registro de
Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Gratuito – TEG, pelo período de 12 meses. Custo da Pasta R$ 20,00.
a)Antonio Carlos de Camargo – Prefeito
Maiores informações e cópias dos editais estarão disponíveis para eventual aquisição
pelos interessados no Depto de Compras e Licitações, no horário das 09:30 às 13:00 e
das 14:00 às 15:30hs sito à Av. Professor Joaquim Barreto, 1.000 – Bairro do Atalaia –
Cotia – SP. Telefone (11) 4616 – 4846 ramal 214.

Após o período programado, a entrega do jornal volta automaticamente para o endereço de origem. Solicite com nomínimo 2 dias úteis de antecedência. A entrega está sujeita a abrangência de distribuição do jornal.

Aproveite os benefícios de ser
um assinante Folha e solicite
a transferência de endereço
de entrega do seu jornal.

ASSINATURA

MÓVEL

Assinante, vai viajar?
A Folha vai
com você.

Com a Assinatura Móvel,
você continua recebendo o
seu jornal onde estiver.

S.A.A - Serviço de Atendimento ao Assinante.
Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo),

0800 775 8080 (outras localidades) ou

acessewww.folha.com.br/atendimento

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO CARLOS - EDITAL - CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2015 - Em atendimento ao disposto no artigo 605 do Decreto-Lei nº 5.452 de
1º de maio de 1943, e demais dispositivos legais em vigor, o Sindicato dos Empregados no Comércio de
São Carlos, entidade sindical de primeiro grau, representante dos empregados nas empresas do comércio
varejista e atacadista que compõem o 1º e 2º Grupo do Plano da CNTC, no quadro a que se refere o artigo
577daCLT,notifica referidasempresasdequedeverãodescontar a contribuição sindical de seusempregados
no mês de março (artigo 582/CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/2015 (artigo 583/
CLT), para o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos, entidade que representa a categoria nas
cidades de São Carlos, Analândia, Descalvado, Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Santa Cruz das Palmeiras,
Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú. O recolhimento referido deve ser efetuado em
guias/boletos próprios, os quais já estão sendo enviados às empresas sujeitas ao desconto/recolhimento.
As empresas que não receberem referidas guias ou boletos em tempo hábil, poderão solicitá-los através do
telefone (016) 3362-1257 ou Fax (016) 3371-2974, ou e-mail: caio@sincomerciariossc.org.br, ou ainda
através de correspondência ao endereço seguinte: Rua Jesuíno de Arruda, nº 2522, Centro, São Carlos,
CEP 13560-642. Estão sujeitas ao recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em Sindicato, bem como naquelas em
que Sindicatos representantes ainda não tenham obtido o código sindical apropriado junto à Caixa
Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas a multa, juros e correção estabelecidos no
artigo 600 da CLT, além de outras penalidades impostas pela Fiscalização do Trabalho. São Carlos, 6 de março
de 2015 - Ademir Lauriberto Ferreira - Presidente.

Secretaria de

Portos

Pregão Eletrônico n.º 44/2014
Processo nº 64169/14-75- Contratação de empresa para a substituição e
modernizaçãodoelevadordepassageiros, instaladonoprédiodaSuperintendência
de Planejamento Estratégico da CODESP, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
tudo em conformidade com o edital e apensos. A Companhia Docas do Estado
de São Paulo - CODESP, por determinação da Decisão Executiva da CODESP
(Direxe nº 61/2015) em sua 1693ª Reunião Ordinária, realizada em 19/02/2015,
comunica a revogação do Pregão Eletrônico nº 44/2014.

Luiz Orlando Fernandes
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP

CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Ins-
talação N° 26002279 e requereu a Licença de Operação para a Unidade de Fabricação de
Asfalto, sito à Estrada do Itapeti, Km 11, Bairro Itapeti no Município de Mogi das Cruzes/SP.

ASPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA
- HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE-05/2015 para Contratação de

Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos na Área de Neurocirurgia e
Neurorradiologia. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 16/03/2015
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 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, por meio da
Superintendência de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência Energética
- OIE, atendendo ao disposto no Manual do Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 2012 da ANEEL e
com o objetivo de dar transparência e publicidade às suas atividades, divulga:

a) As informações relativas aos projetos concluídos pela Eletronorte e aprovados
pela ANEEL em 2014, conforme determina a regulamentação, estão disponíveis
na página de P&D da Empresa http://webserver.eln.gov.br/pdnet/index.asp;

b) O saldo da Conta de P&D, devidamente corrigido pela SELIC, para
investimento em projetos de pesquisa no mês de dezembro de 2014 fechou em
R$89.109.377,81 (oitenta e nove milhões, cento e nove mil, trezentos e setenta
e sete reais e oitenta e um centavos);

c) Quanto à forma de recebimento das contribuições para novos projetos,
a mesma ocorrerá oportunamente por meio da página de P&D da Empresa,
seguindo orientações disponibilizadas no mesmo local.

Maioresinformaçõespoderãoserobtidaspeloe-mail:pesquisa@eletronorte.gov.br
ou pelo telefone (61) 3429-6040

Neusa Maria Lobato Rodrigues
Superintendente de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência Energética

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DA ELETRONORTE

Ministério de

Minas e Energia

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – COMPLEXO HOSPITALAR PREF. EDIVALDO ORSI convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE 11/2015 para a

Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de refeições para pacientes,
colaboradores, acompanhantes de pacientes pediátricos e geriátricos, a retirar o caderno
de informações somente no dia 16 de março de 2015, das 9h00min às 16h00min, no
endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6251.

AESTIETÊ S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27 -NIRE 35.300.170.555
COMUNICADO

A AES Tietê publica informações do seu Programa de P&D - Ano 2014 a ser enviado
para avaliação da ANEELnasuapáginadaInternetwww.aestiete.com.br,atravésdaopção
PesquisaeDesenvolvimento-P&D,selecionando aopção Conheça oPrograma.
A AES Tietê disponibiliza o seu endereço eletrônico inovacao.aesbrasil@aes.com
para receber contribuições relacionadas a esse programa do Ano 2014 até o dia
30 de junho de 2015.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274

COMUNICADO
A AES Eletropaulo publica informações do seu Programa de P&D - Ano 2014 a ser enviado para
avaliação da ANEEL na sua página da Internet www.aeseletropaulo.com.br, através da opção
sobre a AES Eletropaulo, selecionando Relação de Projetos em Pesquisa e Desenvolvimento.
A AES Eletropaulo disponibiliza o seu endereço eletrônico inovacao.aesbrasil@aes.com para
receber contribuições relacionadas a esse programa do Ano 2014 até o dia 30 de junho de 2015.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274

COMUNICADO
A AES Eletropaulo publica as informações do seu Programa de Eficiência Energética,
no âmbito da ANEEL, instituído pela Lei nº 9.991/2000, na sua página na Internet:
www.aeseletropaulo.com.br, na opção sobre a AES Eletropaulo, selecionando Relação
de Projetos em Eficiência Energética. A AES Eletropaulo disponibiliza o seu endereço
eletrônico inovacao.aesbrasil@aes.com e seu endereço de correspondência à Avenida
Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, torre II - Alphaville - 06460-040 - Barueri
- SP, aos cuidados de: Gerência de Inovação, para receber contribuições.


