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A verdadeira
diferença entre

direita e
esquerda

Oportunismo de figuras
públicas e urnasmostram que

marca “esquerda”
está em baixa

JOEL PINHEIRO DA FONSECA
puramente retóricaspara surfar
a maré da opinião pública e
manter tudo como está.
Mesmo assim, supondo que

mesmoospuramenteoportunis-
tas farão concessões à opinião
pública, veremos uma política
menos presa à visão de mundo
da esquerda.
E o que é ser de esquerda? É

ver todo problema social como
uma luta de classes. Se algum
gruposofre, éporqueestá sendo
oprimidoporalgumoutro,easo-
luçãopassapor tirar oprivilégio
injusto dos opressores malva-
dos; um jogo de soma zero.
Ricos e pobres, patrões e fun-

cionários, homens e mulheres,
brancos e negros (mesmo num
paísemqueamaiorianãosede-
finedentrodessadicotomia);até
o problema aparentemente téc-
nicodo transporte é transforma-
do em uma luta de classes: car-
ros opressores versus ônibus e
bicicletas oprimidos.
Aguerraestáposta. Serdees-

querda é ler a realidade assim e
adotar para si a defesa da par-
te mais fraca.
Oquepodemoschamardeve-

lha direita acata essa leitura e,
como reação, adota a defesa do
ladomais forte: dos ricos traba-
lhadorescontraa“gentediferen-
ciada”, do orgulho hétero, do
machismo.
Esses jogam, involuntaria-

mente, o jogo da esquerda, ao
defender um lado antipático e
emgeralminoritário, incapazde
vencer democraticamente.
A resposta inteligente à es-

querda é a negação das bases
dessa leitura; justamente o que
fazem os liberais.
A sociedade não é o embate

entre opressores e oprimidos.
Ninguém é apenas uma vítima
esperando a ajuda que vem de
cima.Aspessoassãocapazesde
construir um futuromelhorpara
si e os demais.
Com regras claras, eficazes e

iguaispara todos,umEstadoefi-

ciente ematribuições essenciais
e liberdadeparacriar valora so-
ciedade inteira ganha.
Odilemasobrequal classe ou

grupo favorecer à custa dos de-
maisé falso;ou todosprogridem
juntos, ounãohaveráprogresso.
Se émuito caro contratar, perde
a empresa que fica com menos
funcionários e os trabalhadores
que não acham emprego.
Ao invés do Estado como

agente de redistribuição —que
promove o improdutivo cabo de
guerra de todos contra todos—,
ele entra para garantir um am-
biente propício a trocas mutua-
mente benéficas.
Se, entre exageros e ilusões, a

ascensão da direita servir para
caminharmos nessa direção
(oposta à dos últimos anos), te-
rá cumprido seu papel.

JOEL PINHEIRO DA FONSECA é economista
formado pelo Insper emestre em filosofia pela
USP.

EMjANEiRO,Luladissenãoser
esquerdista, e sim liberal.Marta
Suplicy,aindanacampanhape-
laPrefeituradeSãoPaulo, foina
mesma linha: disse que jamais
se colocara como de esquerda.

AtéocandidatoMarceloFrei-
xo declarou dias atrás que vai
cortar secretarias para “enxu-
garamáquinapública”e jápro-
mete uma carta aberta para
mostrarquenãoé tãodeesquer-
daassim. Seu rival,MarceloCri-
vella, antigo aliado de Dilma,
hojeadere, aindaquecomalgu-
ma inconsistência, ao discurso
liberal, meritocrático e da aus-
teridade.
O oportunismo de nossas fi-

guras públicas demonstra, bem
comooresultadodasurnas,que
a marca “esquerda” está em
baixa. No lugar dela, entram os
valores do liberalismo e da efi-
ciência na gestão.
No entanto, é perigoso se en-

tusiasmar.Valoresecrençaspor
aqui costumamser construções

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À
GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
AGB PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 14/ANA/2010

ATO CONVOCATÓRIO 031/2016 - contratação de pessoa jurídi-
ca para execução de serviços de recuperação hidroambiental na
bacia hidrográfica do Rio Veredas da Caatinga, Município de Ja-
cobina, estado da Bahia. AGB Peixe Vivo torna público, de acor-
do com a Resolução ANA nº 552/2011, que convida empresas para
apresentar propostas de fornecimento do objeto desta seleção,
cuja modalidade é coleta de preços, tipo: menor preço global ob-
jetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco. Os interessados poderão obter informações pelo site da
AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 21/10/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 032/2016 - contratação de pessoa jurídica
para execução de serviços de recuperação hidroambiental na bacia
hidrográfica do Rio preto, Município de Mirangaba, estado da Bahia - A
AGB Peixe Vivo torna público, de acordo com a Resolução ANAnº 552/
2011, que convida empresas para apresentar propostas de fornecimen-
to do objeto desta seleção, cuja modalidade é coleta de preços, tipo:
menor preço global. Os interessados poderão obter maiores pelo site
da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 21/10/2016.

Pregão Eletrônico n.º 50/2015
Processo n.º 39899/15-37

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 a revogação do Pregão Eletrônico nº 50/2015, objetivando a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de Auditoria na Folha de Pagamento dos empregados ativos e dirigentes da
CODESP, com prazo de 90 (noventa) dias, tudo em conformidade com o Edital e Termo de Referência, conforme decisão da
Diretoria Executiva n° 408.2016 de 19/08/2016, constante no processo administrativo.

Pedro Henrique de Melo Bacci
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

Pregão Eletrônico nº 76/2016
Processo nº 35132/16-83

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 sob nº 76/2016, do tipo
Menor Preço Por Item, para aquisição dos materiais (aparelhos telefônicos e módulos de expansão de teclas para aparelho
digital), para utilização pelo setor de telecomunicações, da Gerência de Utilidades – GEUTI. A abertura da sessão pública,
para a formulação dos lances está marcada para o dia 07/11/2016, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir
de 24/10/2016, 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

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pipetas - MAG, em
proveito do Lanagro-SP. Base física de Jundiaí.
DATAABERTURA: 07 de novembro de 2016
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua Raul
Ferrari, s/nº – Campinas/SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio
www.comprasnet.gov.br ou neste Laboratório, à Rua Raul Ferrari s/nº – Jardim
Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00 e das 13:00 ás
17:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2016

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 42/2016 para a Contratação de serviços e

locação de solução baseada em Telemedicina composta por Hardware e Software para
apoio ao serviço de diagnósticomédico, auxiliando no tratamento e acompanhamento dos
pacientes. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 01/11/2016,
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.

Poder Judiciário
TriBuNAL reGioNAL
eLeiTorAL de SerGiPe

AViSo de reABerTurAde LiciTAÇÃo
PreGÃo 35/16-eLeTrÔNico

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação
supracitada, publicada noDOUde 05/10/2016. Objeto:
coNTrATAÇÃo de SerViÇoS de APoio
AdMiNiSTrATiVo(GArÇoM,coPeirAGeM,
recePcioNiSTA, coNTÍNuo, eSToQuiSTA)
e de AuXiLiAr de odoNToLoGiA. Edital e
envio de proposta a partir de 24/10/2016 às 8:00 horas
no www.comprasgovernamentais.gov.br. Endereço:
Centro Administrativo Governador Augusto Franco,
Variante 2, Lote 7, Bairro Capucho, Aracaju-SE -
CEP 49.081-000. Telefone: (79) 3209-8694. Endereço
eletrônico: licitacoes@tre-se.jus.br. Abertura das
propostas: 10/11/2016 às 10:00 horas (Horário de
Brasília), no www.comprasgovernamentais.gov.br.
erASMo cÉSAr VALido SANTABárBArA

Pregoeiro

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA
– HOSPITAL DE CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 13/2016 para a Contratação

de Serviços Médicos Especializados na área de gestão e de atendimento assistencial
em Oncologia Clínica. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
01/11/2016, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
A FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – CNPJ:
47.284.948/0001-80 - avisa a quem possa interessar que através do Processo
Administrativo de Compra n.º 015/2016 realizará licitação pelo menor preço
e na modalidade Pregão Presencial nº 008/2016 - que objetiva a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de alimentos do gênero hortifrutti, conforme as
especificações contidas no edital.
O edital poderá ser retirado na Rua Francisco Visentainer, 804 - Bairro Assunção
em São Bernardo do Campo /SP – Tel.: (11) 4344-2100, solicitado através do e-mail
licitacoes@fundacaocrianca.org.br ou disponível no site www.fundacaocrianca.org.br/
licitacao a partir do dia 24/10/2016.
A sessão do pregão e a entrega dos envelopes A e B ocorrerá na sede da Fundação
Criança sito à Rua Francisco Visentainer, 804 - Bairro Assunção em São Bernardo do
Campo / SP, às 09:30 horas do dia 08/11/2016.

NELI MÁRCIA FERREIRA
Diretora Presidente

A CLARO S.A. informa aos seus clientes os novos valores máximos homologados e promocionais do Plano Alternativo de Serviço PAS 086, na modalidade
Longa Distância Nacional, para chamadas originadas em terminais móveis Pré-pagos da Operadora de Serviço Móvel Pessoal VIVO, com vigência a partir
da 00h do dia 26/10/2016, conforme tabela abaixo:

Destino da Chamada Tipo da Chamada

Valores
Máximos

Homologados e
Promocionais,
sem tributos

(R$)

Valores promocionais, por minuto com tributos (R$)

AC, ES,
PI, RR,
SC e SP

MA, MT
e MG BA e DF

AP, GO,
MS, PR
eTO

AL, AM,
CE, PA,

PB, PE, RJ,
RN, RS e SE

RO

Terminais Fixos

VC2
Horário Normal 2,00463 2,80957 2,89059 2,93288 2,97643 3,02129 3,26753

Horário Reduzido 1,97117 2,76267 2,84235 2,88393 2,92675 2,97086 3,21299

VC3
Horário Normal 2,16193 3,03003 3,11741 3,16302 3,20999 3,25837 3,52392

Horário Reduzido 2,12847 2,98313 3,06917 3,11407 3,16031 3,20794 3,46938

Terminais Móveis da
Mesma Operadora

VC2
Horário Normal 2,00463 2,80957 2,89059 2,93288 2,97643 3,02129 3,26753

Horário Reduzido 1,97117 2,76267 2,84235 2,88393 2,92675 2,97086 3,21299

VC3
Horário Normal 2,16193 3,03003 3,11741 3,16302 3,20999 3,25837 3,52392

Horário Reduzido 2,12847 2,98313 3,06917 3,11407 3,16031 3,20794 3,46938

Terminais Móveis de
Outras Operadoras

VC2
Horário Normal 2,63389 3,69150 3,79796 3,85353 3,91074 3,96969 4,29321

Horário Reduzido 2,60043 3,64461 3,74971 3,80457 3,86106 3,91926 4,23867

VC3
Horário Normal 2,79118 3,91195 4,02477 4,08365 4,14429 4,20675 4,54960

Horário Reduzido 2,75772 3,86505 3,97652 4,03470 4,09461 4,15632 4,49506
Chamadas recebidas a cobrar
de terminais fixos e móveis de
qualquer operadora

VC2/
VC3

Horário Normal 1,94749 2,72948 2,80820 2,84929 2,89159 2,93517 3,17439

Horário Reduzido 1,91403 2,68259 2,75995 2,80033 2,84191 2,88474 3,11985

Observações: Valores promocionais válidos por tempo indeterminado. Qualquer alteração será precedida de comunicado público. A data-base para futuros
reajustes tarifários é 26/10/2016, tomando-se o IST relativo ao mês de julho de 2016 como básico para o cálculo do reajuste.Tributos incidentes: ICMS (AC,
ES, PI, RR, SC e SP = 25%; MA, MT e MG = 27%; BA e DF = 28%; AP, GO, MS, PR e TO = 29%; AL, AM, CE, PA, PB, PE, RJ, RN, RS e SE = 30%; RO =
35%; PIS 0,65%; COFINS 3%). Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento da Embratel, pelo telefone 103 21 ou www.fazum21.com.br.

COMUNICADO

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE 20/2016 para

a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Cardiologia Intervencionista, a retirar o Edital somente no dia 01/11/16, das
09h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim
Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini.
(Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

DE SÃO PAULO

A edição deste domingo
(23) da Folha trouxe omaior
anúncio já veiculado nos 95
anos de história de jornal.
Com tamanho equivalente a
20 páginas standard, ação
publicitária da Embraer faz
uma homenagem ao Dia do
Aviador, celebrado neste do-

mingo, e promove o seu car-
gueiro militar KC-390.
De acordo com Saulo Pas-

sos, diretor de Comunicação
eMarketingdaEmbraer, a te-
máticadoanúncioéreconhe-
cergrandes feitosdaaviação:
porum lado, SantosDumont
e o primeiro voo do 14 Bis,
ocorridohá 110anos;porou-
tro, omaior avião já produzi-

do no país, o KC-390, dando
continuidade à tradição ae-
ronáutica brasileira.
“A maneira mais natural

de celebrar esses feitos é por
meio do jornal de maior cir-
culaçãodopaís”, diz Passos.
O anúncio, criado pela

agência Africa, tem 1,12 me-
tro de altura por 1,56 metro
de largura. “É omaior anún-
cio na Folha e também, pelo
que temos notícia, o maior
anúnciodomundo”,dizMar-
celoBenez,diretor-executivo
comercial do jornal.
Benez explica ainda que o

material foi encartado estra-
tegicamente em parte da cir-
culação do jornal deste do-
mingo.Outraparte seráutili-
zada pela Embraer.
Odiretor-executivocomer-

cial da Folha destaca o im-
pacto causadopeloanúncio,
pelo seu gigantismo.
“Àmedidaqueele vai sen-

dodesdobrado, amensagem
vai sendo transmitida”, diz.
“Essa ação reforça o pionei-
rismo da Folha no mercado
publicitário, que ocorre tan-
to no meio impresso quanto
no digital”, afirma.
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EdiçãodaFolhadedomingotem
anúnciode tamanhorecorde

Anúncio da Embraer na edição deste domingo da Folha
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