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Sevocêachaqueabarbárieéuma
hedionda característica apenas do
estado Islâmico e, portanto, está
muito longe destes trópicos, pense
de novo a partir das informações
que se seguem.
Autoridades mexicanas encon-

traram em fossas comuns nos arre-
dores da cidade de Iguala (estado
de Guerrero, sul do país) os corpos
“severamente queimados” de 28
pessoas.
Tudo leva a crer que os mortos

são normalistas, como se chamam
noMéxico os candidatos aoprofes-
sorado, aliás como se dizia antiga-
mentenoBrasil também(aomenos
em São Paulo).
Quarenta e três deles foram se-

questrados no mês passado, em
uma operação conjunta da polícia
municipal de Iguala e do grupo de
narcotráfico autodenominado
“Guerreros Unidos”.

Naquela região (como em algu-
mas outras áreas do México), polí-
cia e narcotraficantes são uma e a
mesma coisa.
Prova-oo fatodeque30policiais

já foram identificados como inte-
grantes da “Guerreros Unidos”, se-
gundo o promotor Blanco.
Dois deles já confessaram que

mataram 17 dos normalistas que o
grupohavia sequestradoemsetem-
bro, levando os corpos para uma
áreadedifícilacesso,chamadaPue-
blo viejo, onde foram localizadas
as fossas eos corpos carbonizados.
os estudantes, deumaescola ru-

ral de tradição revolucionária, ha-

viam tomados três ônibus, em ne-
gociação com os proprietários, co-
mo é hábito entre eles, para serem
levados de volta de Iguala à escola
em que são residentes.
os três ônibus foram cercados e

atacados pela coalização polícia/
narcotráfico, em ação que deixou
seismortos, 25 feridos e os 43 desa-
parecidos que, ao que tudo indica,
foram incineradosemPuebloviejo.

o local fica a apenas 200 quilô-
metros da cidade do México, o que
demonstra como a barbárie é uma
presençapróximaenãoapenasuma
característica de áreas remotas do
mundo ou do próprioMéxico.
o estado de Guerrero, de 3,5 mi-

lhõesdehabitantes, éodemais ele-
vada taxadehomicídiosemumMé-
xico ensanguentado há anos.
Se você se convenceu, até aqui,

de que a barbárie está mais próxi-
ma do que imaginamos, pense de
novo e volte os olhos para o Brasil.
Primeiro, México e Brasil estão

empatados em número de homicí-
dios por 100 mil habitantes (22 em

cada um, o dobro do número que a
organizaçãoMundialdeSaúdecon-
sidera que caracteriza epidemia).
Segundo, os incidentes ocorridos

nos últimos dias em Santa catari-
na,os frequentesproblemascriados
pelo crimeorganizadonoRiode Ja-
neiro e em São Paulo e,mais recen-
temente, os ataques a policiais no
domingo da eleição, dia 5, são cla-
ras indicações que a violência está
escapandoou jáescapoudocontro-
le das autoridades.
Quando bandidos, em vez de fu-

gir da polícia, como seria de seu
DNA, se animam a desafiá-la a luz
dodia, comoocorreunaavenida 23
deMaio e no bairro de campo Lim-
po, éporqueacriminalidadese sen-
te mais forte que o estado.
Daí à barbárie é um pequeno

passo.

crossi@uol.com.br

Abarbárie se aproxima
C L Ó V I S R O S S I

Estudantes carbonizados
noMéxico demonstram que
crimes hediondos não se
limitam ao Estados Islâmico

COLUNISTAS DA SEMANA segunda:� Marcos Caramuru de Paiva, terça:� Clóvis Rossi, quarta:� Julia Sweig, quinta:� Clóvis Rossi, sexta:� Marcos Troyjo, sábado:� Leonardo Padura, domingo:� Clóvis Rossi

das agências de notícias -�Pe-
lo menos uma pessoa morreu
e outras quatro estão desapa-
recidasapósapassagemdotu-
fão Phanfone pelo Japão, nes-
ta segunda-feira (6).
Dentreosdesaparecidos,es-

tão dois militares americanos
que foram engolidos pelas al-

tas ondas na ilha deOkinawa,
no sudeste do país. Os outros
são um surfista de Fujisawa e
um estudante de Yokosuka.
Comventosde180km/h, tu-

fãoatingiuno iníciodamanhã
a ilhadeHonshu,onde ficaTó-
quio.Nacapital japonesa, 600
voos foram cancelados.

JaPÃo

PassagemdotufãoPhanfonedeixa
ummortoequatrodesaparecidos

desÃoPaulo -�Osadministrado-
resdaTorreEiffel inauguraram
nestasegunda-feiraumpisode
vidro transparente no primei-
roandardomonumentodePa-
ris. No espaço, pouco visitado
pelos turistas, agora será pos-
sível olhar a base da torre a 57
metros de altura.

Aempresaqueadministrao
monumento espera que o an-
dar se torneumaáreacomser-
viços e praça de alimentação
para que os visitantes passem
no final davisita.As reformas,
que custaram 30 milhões de
euros (R$ 93 milhões), come-
çaram emmaio de 2012.

FRanÇa

Primeiro andar daTorre Eiffel
ganhapiso de vidro transparente

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.

J. Macêdo Alimentos S. A.
CNPJ nº 15.102.213/0001-00 - NIRE nº 35300160274

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de Agosto de 2014
Data: 28/08/2014, 9:30 horas. Local: Sede social da empresa, na Rua Verbo Divino nº 1.207, 3º andar, Sala 3-A, Chacará Santo
Antonio, CEP 04719-002, São Paulo-SP. “Quorum”: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa Diretora:
Presidente - Roberto Proença de Macêdo; Secretária - Margarida Claudia Proença de Macêdo. Deliberações: (a) - Aprovado o
pagamento imediato, de juros sobre o capital próprio - JSCP, no montante de R$ 3.968.798,16, calculado em base fiscal, relativo
ao exercício de 2014; (b) - Autorizado o pagamento de dividendos complementares, alusivos ao exercício de 2013, no montante
de R$ 1.079.612,92. Quorum de Deliberação: Todas as decisões foram tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições,
deixando de manifestarem-se aqueles que a lei veda. a.a. Roberto Proença de Macêdo, Presidente, Margarida Claudia Proença
de Macêdo, Secretária. Conselheiros: Roberto Proença de Macêdo, José Dias de Macêdo e Amarílio Proença de Macedo.
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - JUCESP. Certifico o registro sob nº 379.120/14-
8 em 18/09/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
EDITAL DE TOMADADE PREÇOS 19/2014

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente EDITAL: 019/2014 MODALIDADE:
tomada de preços OBJETO: contratação de empresa especializada em construção civil, para
a construção da estratégia de saúde da família do residencial Maré Mansa ENCERRAMENTO: às
14:00 hs do dia 30/10/2014 ABERTURA: às 14:15 hs do dia 30/10/2014 CADASTRAMENTO: até
dia 27/10/2014 INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Av. Cel. José Soares
Marcondes, 1200, centro TELEFONES: (18) 3902 4411, 3902 4444, 3902 4456, 3902 4452 SÍTIO
ELETRÔNICO DOMUNICIPIO www.presidenteprudente.sp.gov.br

Presidente Prudente, Paço Municipal “Florivaldo Leal”, 06 de outubro de 2014.
Walner Silvestre – Licitador Depto. Compras

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.

Secretaria de Estado da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0082/2014 - menor preço por item.
Objeto: Aquisição de equipamentos de geração e reprodução de som, imagem e projeção
para as escolas da rede estadual. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia
08/10/2014. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 21/10/2014. Abertura
da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 21/10/2014. O Edital e seus anexos estão
disponíveis 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.

CIG SED 6561/2014.

RESTOQUE COMÉRCIO E
CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43 - NIRE 35.300.344.910

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral extraordinária (“AGE”), a ser realizada
em 21 de outubro de 2014, às 14 horas, excepcionalmente na filial da Companhia localizada na Rua
Othão, 405, Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar e votar
sobre as seguintes matérias:
(a) aprovar a distribuição de dividendos no valor de R$ 36.000.000,00;
(b) examinar, discutir e aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações da Dudalina S.A. (“Dudalina”) pela Companhia, celebrado em 01 de outubro de 2014 pelos
administradores da Companhia e da Dudalina (“Protocolo e Justificação”), relativo à incorporação da
totalidade de ações de emissão da Dudalina pela Companhia (“Incorporação de Ações”);
(c) ratificar a contratação da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial Ltda., como
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Dudalina, a valor
econômico, para apuração do valor das ações de emissão da Dudalina a serem incorporadas pela
Companhia (“Laudo de Avaliação”);
(d) aprovar o Laudo de Avaliação;
(e) aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação;
(f) aprovar, em decorrência da Incorporação de Ações, o aumento do capital social da Companhia,
mediante a emissão de 174.931.254 novas ações ordinárias a serem subscritas e integralizadas pelos
administradores da Dudalina, em benefício de seus acionistas, com a consequente alteração do
estatuto social da Companhia;
(g) aprovar a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, conforme previsto no
Protocolo e Justificação e na proposta da administração;
(h) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à conclusão da
Incorporação de Ações;
(i) eleger e reeleger os novos membros para o conselho de administração da Companhia, com
mandato unificado até 20 de outubro de 2016; e
(j) consignar que a consumação das deliberações indicadas nos itens (a) a (i) acima ficará condicionada à
sua aprovação pelos acionistas da Dudalina e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Instruções Gerais:
1. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.restoque.com.br), e nos websites da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGE ora
convocada.
2. As matérias constantes dos itens (a) a (j) acima, objeto do presente edital, fazem parte da associação
entre Companhia e Dudalina negociada pelas companhias. Os eventos descritos nos itens (a) a (j) do
presente edital são negócios jurídicos reciprocamente dependentes, sendo premissa que um negócio
não tenha eficácia sem que os demais também tenham. Dessa forma, caso a AGE aprove uma das
matérias constantes dos itens (a) a (j), mas rejeite outra matéria constante destes itens, os itens
aprovados na AGE não produzirão efeitos.
3. Para fins do artigo 4º da Instrução CVM nº 481, o percentual mínimo necessário à requisição da
adoção de voto múltiplo é de 5% do capital votante, observado que tal requisição poderá ser feita
com até 48 horas de antecedência da AGE.
4. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGE munido de documentos que
comprovem sua identidade.
5. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da BM&FBovespa S.A. -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da AGE deverão apresentar
extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no período de
48 horas antecedentes à realização da AGE.
6. Para fins de melhor organização da AGE, recomenda-se que os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na AGE a que se refere o presente edital sejam depositados, na
sede da Companhia, A/C Dra. Fabiana Ferriani, até 48 horas que antecederem a data da AGE.

São Paulo, 03 de outubro de 2014
Marcio da Rocha Camargo

Presidente do Conselho de Administração

Acervo Folha.
Impressono jornal,
digitalizadona internet e
eternizadonahistória.
www.folha.com.br/acervo

A Sabesp torna público que será realizada Audiência Pública relativa à Aquisição
de Energia Elétrica Convencional Proveniente do Ambiente de Contratação Livre-
ACL, Para Suprimento das Unidades Consumidoras da Sabesp Localizadas
na RMSP, termos do artigo 39 da lei nº 8666/93. A audiência pública será
realizada às 14h do dia 22/10/14, na Sala de Licitações 1-Avenida do Estado,
561-Ponte Pequena, São Paulo, Capital. SP. 07/10/14 (TO). A Diretoria.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA
- AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES, convida
as empresas interessadas em participar da Carta Convite nº SE-71/2014 para

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos de Realização,
Leitura, Análise e Emissão de Laudos de Exames Oftalmológicos. O Edital estará à
disposição dos interessados no dia 13/10/2014 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.

folhasigaolha

INSTITUTO BRASIL DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Assembleia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 45 (quarenta e cinco) associados do Instituto Brasil de Responsabilidade Socioambiental,
CNPJ 19.449.774/0001-22, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na sua sede social sita na
Alameda Santos nº 1827, 10º andar, bairro Cerqueira César, CEP nº 01419-002, São Paulo – SP, no dia 17 de
outubro de 2014 às 14h00, em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados e, às
15h00 em segunda convocação, com a presença de mais de 1/3 (um terço) dos associados para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: I – alterações no estatuto social da entidade para atendimento das exigências
do Ministério da Justiça. O quorum deliberativo do item I da Ordem do Dia é de 2/3 (dois terços) dos associados
presentes na Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo, 07 de outubro de 2014.
Eudes de Freitas Aquino – Diretor Presidente.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL - CAESB

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO
A Caesb torna público que dará prosseguimento ao Pregão Eletrônico
PE-120/2014, processo nº 092.005366/2014. Tipo de licitação: Menor Preço.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material em PVC para Redes
Coletoras de Esgotos. Valor estimado: R$ 2.209.593,74 Data final para rece-
bimento das Propostas: 17/10/2014, às 08h30min. Início da sessão de dispu-
ta: 17/10/2014, às 10h. O novo edital e seus anexos poderão ser encontrados
no site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do 07/10/2014. Os licitantes que já
baixaram arquivos do ID: 556267 deverão fazê-lo no novo ID: 559433. Infor-
mações: (61) 3213-7575, e-mail: pregao@caesb.df.gov.br.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2014.

Pregoeiro: Gilmar Peres Monteiro

Tribunal de ConTas do esTado de são Paulo
aVisode liCiTaÇão

PreGãoPresenCial 24/14 -aberTura
direToriadeMaTeriais - seÇãode liCiTaÇÕes - dM-5

Encontra-se aberto o PREGÃO (presencial) nº 24/14, TC-A 27.117/026/14, visando à aquisição de
Switches Nível 3 e Switches Concentradores, incluindo Software de Gerenciamento e Serviços de
Instalação, Treinamento, Garantia e Suporte. O edital estará à disposição a partir de 07/10/2014 pela
INTERNET www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua
Venceslau Brás, 183 - Térreo - Centro - Seção de Licitações, São Paulo - SP. A sessão pública de
processamento terá início às 10h do dia 23/10/2014 na Sala da Comissão Permanente de Licitações,
localizada na Rua Venceslau Brás, 183 - 1º Subsolo, Prédio Anexo II - Centro, São Paulo - SP, CEP
01016-000. Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

da eFe - O semanário alemão
“Die Zeit” anunciou nesta se-
gunda-feira (6)adescobertade
contos e poemas inéditos do
norte-americano Truman Ca-
pote durante a adolescência.
Segundo comunicado do

jornal, odiretordaeditoraale-
mã Kein &Aber, Peter Haag, e
a editora da obra do escritor,
AnuschkaRoshani, sãoos res-
ponsáveis pelo achado.

São cerca de 20 contos e 12
poemasqueoautorde“ASan-
gueFrio”, clássicodo jornalis-
mo literário, escreveu quando
estudava no ensinomédio.
Segundo o jornal, nesses

contos, Capote já se mostra
como “um grande estilista”.
Quatrodessashistóriasserão

publicadas pela primeira vez
nesta quinta (9) na revista do
semanário, a “ZEITMagazin”.

Textos inéditos deCapote sãodescobertos
ilustrada emcimadahora


