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A empresa DONA BELLA CO-
MÉRCIO DE CONFECÇÕES E
ACESSÓRIOS LTDA ME, CNPJ
57.434.169/0001-77, está co-
municando o encerramento de
suas atividades desde 31 de
dezembro de 2013.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

CONCORRÊNCIA Nº 113-2014

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRIBUIR COM A

ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA

COORDENAÇÃO GERAL DE LABORATÓRIOS AGROPECUÁRIOS (CGAL) E

DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS AGROPECUÁRIOS (LANAGROS).

DATA: 06/11/2014

HORA: 15h (horário de Brasília-DF)

LOCAL: Representação do IICA no Brasil - RIB

SHIS QI 05, Chácara 16.

Bairro: Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71.600-530

Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site http://www.

iicabr.iica.org.br/pessoa-juridica/

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 15ª REGIÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÕES ELETRÔNICOS

Proc. 316/2014 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais
elétricos e acessórios. Proc. 443/2014 - OBJETO: Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais odontológicos. Proc. 464/2014 - OBJETO: Registro de
Preços para eventual prestação de serviços de jardinagem e paisagismo. ENVIO
DAS PROPOSTAS até as 12h e INÍCIO DAS DISPUTAS DE PREÇOS às 14h, do
dia 16/10/2014, no site www.licitacoes-e.com.br. EDITAIS E INFORMAÇÕES Coord.
Licitações, 12 às 18h, fone 19-3232-8519, à Rua Dr. Quirino 1080, 5º andar, Centro,
Campinas - SP e no site acima.

Claudio Luiz Gil de Oliveira
Assistente de Licitações

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-58/14 – Proc. nº 142/2014

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais doApolo, 739 – Recife - PE,
torna público o certame em epígrafe. OBJETO: Registro de Preços -Aquisição com ins-
talação de persianas para as diversas unidades do TRT-6ª Região. RECEBIMENTO DE
PROPOSTAS, por meio do portal www.licitacoes-e.com.br. ENCERRAMENTO DO
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: às 11 horas do dia 20/10/2014.
INÍCIO DADISPUTADE PREÇOS: dia 20/10/2014 às 15 horas. Referência de tempo:
horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3445, das 8 h às 17 h (horário
local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão cadastrar senhas de acesso
em qualquer Agência do Banco do Brasil situada no País.

ANACLÁUDIABATISTAVOSS
Pregoeira

Objeto: Registro de preços para Aquisição de eletrodomésticos, para o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.

Edital Disponível: a partir de 06/10/2014, de 8h às 12h e de 14h às 17:30h.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sobreloja, Sala 140,
Brasília – DF.
Sites: www.comprasnet.gov.br e www.mct.gov.br.
Abertura das Propostas: 20/10/2014, às 10:00h.

Angelina S. Leonez Fernandes
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2014

Ministério da
Ciência, Tecnologia

e Inovação

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
HOSPITALESTADUALDEDIADEMA, situado na Rua José Bonifácio, 1641, Serraria,
Diadema/SP, convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº

SE-55/2014, contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza,
a retirar o Edital que ficará a disposição dos interessados somente no dia 14/10/2014, das
9h às 16h, no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro
Luís Antonio, 2651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

Ministério da
Justiça

Pregão Eletrônico nº 08/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de limpeza e conservação, corte de grama, roçada em solo natural
e brita, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para o
asseio e conservação e higienização das instalações da Penitenciária Federal em
Catanduvas/PR, conforme as especificações, quantidades e valores contidos nos
Anexos do Edital. Total de Itens: 11 reunidos em um único lote. Edital a partir de:
06/10/2014 no site: www.comprasnet.gov.br ou www.justica.gov.br ou na SCN,
Quadra 03, Bloco “B”, Edifício Victória. Asa Norte/DF. CEP 70713-000 – Brasília-DF,
das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Abertura das Propostas: 16/10/2014 às
10h00 (horário de Brasília), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE ALTERAÇÃO

de são paulo

Investir em fundos que re-
plicam índices, os chamados
ETF (Exchange Traded
Funds), pode serumaboaal-
ternativa para pequenos in-
vestidores, segundoespecia-
listas.Atualmente,há16pro-
dutos desse tipo listados na
Bolsabrasileira.Outraopção
é aplicar em fundos de ban-
cosquereplicamacarteirade
determinados índices.
No caso dos ETFs, as prin-

cipais vantagens são a diver-
sificação e o custo: ao com-
prá-los, o investidor fica ex-
posto a uma cesta de ações
de diversas empresas, com o
valor de uma só transação.
Oprocessoparaaplicarne-

les é omesmo que o de com-
prar e vender ações.
O primeiro passo é abrir

conta em corretora de valo-
res mobiliários ou banco. A
instituição liberará o acesso
ao “home broker”, platafor-
ma on-line pela qual é possí-
vel negociar os papéis.
Aaberturadecontanãoen-

volve custos,mas as institui-
ções cobram percentual de
corretagememqualquerope-
ração de compra ou venda
realizada. Também há taxa
deadministração.Osvalores
variamconformeacorretora.
Há outro ponto a prestar

atenção: o menor lote para
ETFédedezcotas, estipulan-
dovalormínimoparao inves-
timento. Por exemplo, para
compraroBOVA11—ETFque
acompanhaoIbovespa,prin-
cipal índicedaBolsabrasilei-
ra— na última sexta (3) seria
precisonomínimoR$530,40,
pois cada cota fechou o pre-
gão valendo R$ 53,04.
“É importante ter emmen-

te que, assim como para as
ações, a aplicação em ETF
tem que ser focada no longo
prazo”,dizoprofessor edou-
tor em economia Elisson de
Andrade. “Emborao riscose-
ja menor, pela característica
de diversificação, os ETFs
tambémpodemterdesempe-
nho negativo”, acrescenta.

FUNDOS EM BANCOS
Para Jorge Ricca, gerente-

executivode fundosdeações
da BBDTVM, do Banco do
Brasil, aplicar emfundosque
seguem índices é uma porta
deentradaparaseambientar
ao mercado de capitais e à
sua volatilidade.
Em sua avaliação, o ini-

ciante deve começar pelos
fundos atrelados a índices
amplos, para depois buscar
aquelesde índicesdesetores.
No BB, os mais de 15 fun-

dos que seguem algum índi-
ce têm aplicação mínima de
R$ 200, à exceção do BB
Ações ÍndicedeSustentabili-

dadeEmpresarial Jovem, cu-
jo aporte inicial é de R$ 15.
OSantanderofereceaos in-

vestidores pessoa física cin-
co fundos indexados a índi-
ces.OquesegueoIBrX-50(50
papéis mais líquidos da Bol-
sa) temaplicaçãomínimade
R$ 300. Nos demais —inde-
xadosaIEE(energiaelétrica),
Ibovespa e SMLL (de empre-
sas de menor capitaliza-
ção)—,éprecisoaomenosR$
1.000 para iniciar o investi-
mento.
O Itaú, por sua vez, tem

fundos ligadosaoito índices,
que incluem amplos, seto-
riais —financeiro e de mate-
riais básicos— e de segmen-
to —dividendos—, além do
ISE (sustentabilidade am-
biental) edo IGCT(governan-
ça corporativa).
No Bradesco, o investidor

consegue aplicar em fundos
que seguem o ISE, o Iboves-
pa e o IGC com R$ 500 e em
produto ligado ao IBrX-50
com R$ 1.000. (af e fs)

Investimento é forma
de se ambientar à
volatilidade das ações,
mas deve ser pensado
para o longo prazo

Há listados na Bolsa 16 fundos, chamados ETFs, que reproduzem carteiras

Produtosparapessoa física
replicam índicesdaBolsa

dorio

Em uma tenda montada
em Copacabana, 1.000 pes-
soas, de 68 países, vão assis-

tir às65palestrasdoTEDGlo-
bal 2014, entre esta segunda
(6) e sexta-feira (10).
Os palestrantes incluem

umurbanistachinês,umeco-

Começahoje noRio conferência TEDGlobal
Marca fez 10mil eventos em 2.447 cidades de 163 países e tem 1.800 vídeos na internet

nomista indiano,umaativis-
ta paquistanesa, umpublici-
tário colombiano. Cada es-
pectador desembolsou U$
6.000 (R$ 15.000). Os ingres-
sos já estão esgotados.
A sigla TED significa Tec-

nologia, Entretenimento e
Design, temasquenortearam
as palestras curtas (de 6 a 18
minutos) nas conferências
iniciadas em 1984, nos EUA.
Trinta anos depois, amar-

ca TED mobiliza uma indús-
triadepalestras, commaisde
10mil eventos em2.447 cida-
des de 163 países.
Mais de 1.800 vídeos de

apresentações do TED estão
na internet e somammais de

2,5 bilhões de visualizações.
“O TED passou a abordar

todososassuntos relevantes,
em todas as áreas”, diz o ita-
liano Bruno Giussani, cura-
dor do TED Global 2014.
“Opreçoéaltoporqueexis-

tedemandae tambémporser
a única forma de pagar nos-
sos custos e possibilitar que
todos os vídeos do TED fi-
quemna internet, gratuitos.”
Cabe ao curador definir o

tempodecadapalestra. “Seis
minutos é suficiente para
umaboamensagem.Ohistó-
ricodiscurso ‘Ihaveadream’,
deMartin Luther King, tinha
emtornode14minutos”,afir-
ma Giussani. (fabio brisolla)

– fabien Cousteau, neto de Jac-
ques Cousteau

– José Miguel sokoloff, criou
campanha para incentivar
membros das Farc a abando-
nar a guerrilha

– José Padilha, cineasta
– Khalida brohi, ativista pa-

quistanesa
– su Yunsheng, urbanista chi-

nês
Saiba +: folha.com/no1527263
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DO AGORA - Os contribuintes
inscritos no programa Nota
Fiscal Paulista, do governo do
Estado de São Paulo, poderão
transferir os créditos das com-
pras do primeiro semestre a
partir desta segunda-feira (6).
Odinheiropoderá ser trans-

feridoparaaconta-correnteou
a conta-poupança do contri-
buinteoudestinadaparaopa-
gamentode IPVA (Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos
Automotores).
Quemquiserusarosvalores

paraabatero IPVAde2015 terá
atéo finaldomêspara fazeres-
sa transferência, informou na
quinta-feira (2) a Secretariade
Estado da Fazenda.
No caso dos contribuintes

que irão transferir o dinheiro
para a conta-corrente ou para
a poupança, o prazo é de até
cinco anos.
Os consumidores cadastra-

dos no programa e que aderi-
ram ao sorteio já podem con-
sultar os bilhetes da promo-
çãodeoutubro.Por sermêsda
criança, os prêmios sorteados
serãodeR$ 200mil para opri-
meiro colocado,R$120milpa-
raosegundoeR$80milparao
terceiro.Mais300prêmios,que
vão de R$ 10 a R$ 1.000, tam-
bém serão distribuídos.

NOtA pAulIStA

Créditos do 1º
semestre ficam
disponíveis hoje

DE BRASílIA - O ministro do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) Luís Roberto Barroso le-
vará a julgamento na próxima
quarta-feira (8) um processo
quevaidefinir se aposentados
que continuaram a trabalhar
podemtrocar suaaposentado-
riaporumamaisvantajosa—a
chamada “desaposentação”.
De acordo com o INSS, em

2012haviacercade703milpes-
soas que, apesar de estarem
oficialmente aposentadas, se-
guiam trabalhando e contri-
buindocomaprevidência.Vá-
riaspedemnaJustiçanovocál-
culodeseubenefíciocomope-
ríodo de trabalho extra.
Ogoverno já estimouemR$

70bilhõesocusto sócomas24
mil ações em tramitação.
Há trêsprocessos sobreo te-

manapautadequartadoSTF.

JuStIÇA

STFpode julgar
“desaposentação”
nesta quarta-feira


