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AfirmAr o óbvio pode ter méritos,
então vou arriscar as críticas inevitáveis: duas mulheres, uma branca e uma negra, são as candidatas
principais à Presidência de uma das
maiores democracias do mundo.
Talvez a NSA esteja bloqueando
meu acesso, mas passei a tarde procurando na mídia brasileira alguma
discussão sobre gênero e raça nesta eleição e encontrei apenas um
punhado de artigos. Talvez a questão do gênero seja mais fácil de explicar: mulheres brasileiras são candidatas presidenciais, não sucessivamente, nos últimos anos.
As eleições de 2010 podem ter trazido avanço maior que as de 2014.
mas a referência abrandada, mesmo que suavizada, à raça certamente se deve mais à relutância em falar sobre a divisão racial do Brasil
e à persistência do mito de uma sociedade que não liga para raça.
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QuArtA-FeirA, 10 De Setembro De 2014

O Brasil ‘pós-racial’ de Marina
JULIA SWEIG
Por que falar de raça e gênero
quando há tanto mais que isso que
vem azedando o humor dos brasileiros? recessão, criminalidade, endividamento familiar, inflação, pobreza, atrofia internacional. Agora,
e como nos protestos do ano passado, o crescimento de marina como
a anti-Dilma, como a favorita improvável dos mercados, energiza a
discussão pública sobre o futuro do
Brasil. Uma certa exuberância irracional em torno de marina metamorfoseou o azedo em doce.
A história de marina, do tipo que
parece feita para a TV, faz com que
seja difícil atacá-la. Como Barack

Busquei na mídia brasileira
alguma discussão sobre
gênero e raça nesta eleição
e só achei poucos artigos

mártir heroico, a política, a burocracia, a democracia e, sim, Deus, ou a
ideia que tem de Deus e da criação.
muita matéria-prima moldou sua
identidade. E ela forma um contraste, mas também complementa as
histórias dos presidentes brasileiros
recentes: acadêmico outsider exilado, reformista e arquiteto de transição; sindicalista de classe trabalhadora industrial, migrante, nordestino, democrata transformador. Após
20 anos no poder, a narrativa do PT/
PSDB passou, em contraste, a encarnar os êxitos do Brasil, justamente quando eles geraram a necessidade de transformações amplas.

obama afirmou certa vez a respeito de sua própria candidatura, todo
mundo pode encontrar em marina
algo no qual se projetar e se identificar. Como o próprio Brasil, marina passa a impressão de um híbrido: ela encarna elementos múltiplos
de uma identidade —mulher negra
da Amazônia formada pela natureza, a doença, a pobreza, os movimentos sociais, a influência de um

De fato, a visão transpartidária
profundamente entranhada do progresso como o consumismo de classe média não é capaz de conduzir
os brasileiros a um futuro sustentável, porque as demandas ambientais, climáticas e de recursos naturais não dão resposta satisfatória a
uma pergunta que o capitalismo raramente permite: o que constitui o
bastante? A candidatura de marina, e os protestos anteriores a ela,
impõem essas perguntas.
o que admiro no Brasil é que essas perguntas estão no centro da
discussão. Aqui nos EUA, estamos
muito longe de formular ou responder a elas. Também podemos estar
a décadas de distância de ter duas
mulheres de raças diferentes competindo pela Casa Branca. Lembrem-se disso quando aqueles pensamentos azedos retornarem.
@JuliaSweig

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

Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2014
Processo nº 71000.052648/2014-13. Objeto: Solicitação de Manifestação
de Interesse – SMI para diagnóstico da situação atual, mapeamento, análise,
modelagem e proposta de melhoria dos processos de trabalho do Departamento
de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Prazo para entrega de Manifestação de Interesse: 24/09/14. Origem:
Contrato de Empréstimo nº 7841-BR, firmado entre A República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.
Informações: Comissão Especial de Licitações – CEL pelo e-mail
dpi.licitacao7841br@mds.gov.br (íntegra da Solicitação de Manifestação de
Interesse disponível para download no site <http://www.mds.gov.br/acesso-ainformacao/licitacoesecontratos/organismos-internacionais-pessoa-juridica/bird/bird>).
Sérgio Paz Magalhães
Presidente da Comissão Especial de Licitações

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS - AGB PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 14/ANA/2010
ATO CONVOCATÓRIO 022/2014 - “CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURÍDICA
PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL
NA BACIA DO RIO DAS RÃS, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA,
BAHIA”. A AGB Peixe Vivo torna público aos interessados, de acordo com
a Resolução ANA n°. 552, de 08 de agosto de 2011, que convida empresas
para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja
modalidade é COLETA DE PREÇOS. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
objetivando atender o CBHSF. Os interessados poderão obter maiores
informações sobre a contratação e as condições de participação através do
endereço eletrônico da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir
de 09/09/2014 até 14/10/2014, e pelo e-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

A FOLHA SEGUE TUDO QUE
MERECE SER SEGUIDO.

siga
folha
olha

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
– PRONTOS-SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 39/2014 para Contratação de Empresa
para Locação de Equipamentos Radiológicos e de Serviços de Diagnóstico por Imagem, Raios-X
Fixo, Processadora e Estação de Tratamento com prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva para o Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra. O Edital estará à
disposição dos interessados SOMENTE no dia 16/09/2014, das 09:00 horas às 16:00 horas,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

GOVERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2014
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de medicamentos para atender
aos usuários beneficiados por Decisões Judiciais, pelo período de 12 (doze) meses.
A CPL/SESAP, no uso de suas atribuições legais, torna pública à realização da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, a qual se regerá
pelas disposições das Leis e Decretos de Licitações e Contratos vigentes. A abertura
das propostas será no dia 24/09/2014, às 09h00 e a sessão de disputa será no dia
24/09/2014 e terá início às 10h00min, no site www.licitacoes-e.com.br. (Horário de
Brasília-DF). O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com
nº de identificação: 543706 e no www.compras.rn.gov.br. Informações na CPL/SESAP
- Fone (84) 3232-2672 - Fax (84) 3232-2671, no horário das 08h00min às 17h30min
de segunda a sexta-feira.
Natal/RN, 09 de setembro de 2014.
Sandra Maria dos Santos Pinheiro - SESAP/RN.

ATO CONVOCATÓRIO 023/2014 - “CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO
HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO PASTO DOS BOIS,
URUANA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS” A AGB Peixe Vivo
torna público aos interessados, de acordo com a Resolução ANA n°.
552, de 08 de agosto de 2011, que convida empresas para apresentar
propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade
é COLETA DE PREÇOS. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL objetivando
atender o CBHSF. Os interessados poderão obter maiores informações
sobre a contratação e as condições de participação através do endereço
eletrônico da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de
09/09/2014 até 17/10/2014, e pelo e-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência n° 1/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
elaboração do projeto completo e serviços complementares para construção da
nova sede da Procuradoria-Geral do Trabalho e complexo do Ministério Público
da União – MPU, sumariamente definido como complexo do MPU, e demais
serviços. O edital e demais informações estão disponíveis para retirada no
endereço SAuS, Quadra 4 – Bloco L, 10º Andar – Asa Sul - Brasília/DF, mediante
o pagamento dos custos de reprodução, ou gratuitamente no sítio da internet
www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia. Data de abertura da sessão pública:
24/10/2014 às 14h, no Auditório da Sede II da Procuradoria Geral do Trabalho –
PGT, no mencionado endereço.
Brasília – DF, 8 de setembro de 2014
JERRY ADRIANI RAMOS CIRQUEIRA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

KROTON EDUCACIONAL S.A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO CONVOCATÓRIO 024/2014 - “CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO
HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO SALITRE, MUNICÍPIO DE MORRO
DO CHAPÉU, BAHIA” A AGB Peixe Vivo torna público aos interessados,
de acordo com a Resolução ANA n°. 552, de 08 de agosto de 2011, que
convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto
desta seleção, cuja modalidade é COLETA DE PREÇOS. Tipo: MENOR
PREÇO GLOBAL objetivando atender o CBHSF. Os interessados
poderão obter maiores informações sobre a contratação e as condições
de participação através do endereço eletrônico da AGB Peixe Vivo,
www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 09/09/2014 até 10/10/2014, e pelo
e-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente convida o público interessado a
participar da Audiência Pública que realizará no dia 10/09/2014, às 10:30 horas, na Câmara Municipal
de São Paulo, Viaduto Jacareí, nº 100, Plenário 1º de maio, 1º andar, que terá como objeto as matérias
abaixo especificadas:
PROJETOS:
1ª Audiência Pública
1) PL 863/2013 - Executivo - Fernando Haddad - Estabelece parâmetros específicos para a instalação,
reforma e regularização de equipamentos públicos de educação, saúde e assistência social; acresce Alínea
“F” ao subitem 3.6.2.3 do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992.
2) PL 902/2013 - Ver. Jair Tatto (PT) - Institui a Semana Municipal para conscientização e prevenção
contra desastres associados a fenômenos naturais e a ocupação urbana, a ocorrer anualmente na segunda
semana do mês de outubro, e dá outras providências.
3) PL 68/2014 - Ver. Natalini (PV) - Altera os Parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 1º da Lei Municipal 13.369,
de 03 de junho 2002, acrescenta parágrafos 4º e 5º, e dá outras providências. (Ref. a penalidades na
forma de multa inicial e por reincidência para os proprietários de imóveis que não realizarem a conexão
do esgoto à rede coletora).
2ª Audiência Pública
4) PL 40/2011 - Ver. Francisco Chagas (PT) - Dispõe sobre a devolução de medicamentos vencidos ou
deteriorados aos estabelecimentos que os comercializam e sua correta destinação final no Município de
São Paulo, e dá outras providências.
5) PL 483/2012 - Executivo - Gilberto Kassab - Dispõe sobre a fiscalização das obrigações previstas
na Lei 10.032, de 27 de dezembro de 1985, alterada pela Lei nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986,
bem como sobre as sanções decorrentes de seu descumprimento; revoga os dispositivos que especifica
da mesma lei.
6) PL 171/2013 - Ver. Alfredinho (PT) - Altera a Lei 12.879, 13 de julho de 1999, que dispõe sobre o
horário de funcionamento dos bares na Cidade de São Paulo, para reduzir o valor de multa estabelecida,
e dá outras providências.
7) PL 496/2013 - Ver. Laércio Benko (PHS) - Dispõe sobre a implantação e implementação de um
processo de reciclagem de garrafas pet realizada por empresas em regime de parceria com a Prefeitura
Municipal de São Paulo e comunidades.
8) PL 865/2013 - Ver. Calvo (PMDB) - “Dispõe sobre a obrigatoriedade da SABESP realizar no Mun. de
S. Paulo contrato direto com o consumidor por serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto
residencial pelo locatário ou ocupante do imóvel a qualquer título excluindo-se a obrigação solidária.
Título excluindo-se a obrigação solidária, haja vista, o valor mensal cobrado pela SABESP utilizar o
regime tarifário configurando obrigação consumerista com suporte em legislação específica” e dá outras
providências.
9) PL 885/2013 - Ver. Natalini (PV) - Dispõe sobre as penalidades aplicáveis nas infrações administrativas
cometidas contra exemplares arbóreos no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências.
10) PL 901/2013 - Ver. Jair Tatto (PT) - Altera o Inciso “XVI”, do Artigo 3º do Decreto 53.538 de 2012.
(Ref. ao uso da rampa de embarcações e equipamentos voltados ao esporte na praia Guaraci, localizada
na Represa Guarapiranga).
11) PL 44/2014 - Ver. Laércio Benko (PHS) - Dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial nas
escolas públicas municipais, e dá outras providências.
12) PL 86/2014 - Ver. Natalini (PV) - Estabelece a obrigatoriedade de modelos flex, elétrico ou híbrido
para motocicletas da frota própria ou arrendada da administração municipal e dá outras providências.
13) PL 133/2014 - Vários Autores - Dispõe sobre indicação de emenda orçamentária parlamentar em
placas de obras públicas municipais.
14) PL 208/2014 - Executivo - Fernando Haddad - Concede isenção do imposto sobre serviços de
qualquer natureza-ISS aos serviços prestados na área de transporte metropolitano, saúde, educação e
habitação de interesse social, por meio de parceria público-privada, e ao serviço de transporte público de
passageiros por Metrô, no Mun. de SP, bem como remite créditos tributários e anistia infrações tributárias,
nos termos e condições que especifica.
15) PLO 3/2013 - Ver. Mário Covas Neto (PSDB) - Revoga o Inciso XVII e altera o Inciso XXI do Art. 13 da
lei orgânica do Município de São Paulo.
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Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE nº 31.300.025.187
BM&FBOVESPA
ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2014
1. Data, Hora e Local: Em 14 de agosto de 2014, às 7:00 horas, na sede da Kroton Educacional S/A
(“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Soﬁa, 25, 4º andar, sala 01, CEP 30.380-650, Bairro Vila Paris. 2. Convocação e Presenças:
Dispensada a convocação, nos termos do § 3º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, por estar
presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou
por meio de conferência telefônica. 3. Mesa: Presidente: Gabriel Mário Rodrigues; Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre
de 2014; (ii) Desdobramento de Ações. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade e sem reservas, resolveram: 5.1 Autorizar a lavratura da ata que se refere a presente
Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário; 5.2 Após exame e discussão e tendo recebido parecer favorável do Comitê de Auditoria, os membros do Conselho de Administração presentes
aprovaram por unanimidade o relatório da administração, as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia
bem com o parecer dos Auditores Independentes referentes ao 2º Trimestre de 2014, ﬁcando autorizada sua divulgação à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), na forma da legislação aplicável e
realização das publicações legais. 5.3 Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da
Companhia, de desdobramento das ações de emissão da Companhia na razão de 4 novas ações para
cada ação atualmente emitida (razão de 1:4), de forma aumentar a liquidez das ações de emissão da
Companhia; 5.4 Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da alteração,
e posterior consolidação, do estatuto social da Companhia, de forma a reﬂetir o desdobramento de
ações em que se divide o capital da Companhia nos termos da deliberação constante do item 5.3 acima, na forma da minuta apresentada ao Conselho de Administração que, rubrica pela mesa, ﬁca arquivada na sede da Companhia; 5.5 Autorizar a convocação da Assembleia Geral da Companhia, que irá
deliberar sobre as matérias constantes dos itens 5.3 e 5.4 acima, para o dia 02 de setembro de 2014, às
10horas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos
os presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Gabriel Mário Rodrigues. Secretário: Leonardo Augusto Leão
Lara. Conselheiros Presentes: Gabriel Mário Rodrigues; Evando José Neiva; Walfrido Silvino dos Mares
Guia Neto; Júlio Fernando Cabizuca; Antonio Carbonari Netto; Ricardo Leonel Scavazza; Luiz Aníbal
de Lima Fernandes; Luis Antônio de Moraes Carvalho; Altamiro Belo Galindo; Marco Antônio Laffranchi;
Elizabeth Bueno Laffranchi; Valdemar Ottani; Nicolau Chacur. Belo Horizonte, 14 de agosto de 2014. A
presente ata é cópia ﬁel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kroton Educacional S/A
realizada em 14 de agosto de 2014, lavrada em livro próprio. Leonardo Augusto Leão Lara - Secretário.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certiﬁco o Registro sob o nro: 5365514 em 02/09/2014.
Kroton Educacional S.A. Protocolo: 14/613.949-6. a) Marinely de Paula Bomﬁm-Secretária Geral.
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Edital de convocação de Audiências Públicas sobre o EIA/RIMA do
empreendimento “Projeto Logum - Dutovia para Transporte de Etanol
(Trecho Paulínia - Barueri - Santos)”, de responsabilidade da Logum
Logística S/A.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente, usando de sua competência
legal, convoca quatro audiências públicas sobre o Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA do
empreendimento “Projeto Logum - Dutovia para Transporte de Etanol
(Trecho Paulínia - Barueri - Santos)”, de responsabilidade da Logum
Logística S/A (Processo 182/2013). A primeira se realizará no dia 24 de
setembro de 2014, às 17 horas, na Universidade Metodista - Auditório
do Campus Rudge Ramos, Rua do Sacramento, 230, São Bernardo do
Campo/SP. A segunda se realizará no dia 30 de setembro de 2014, às
17h00, na Casa de Portugal, Avenida Liberdade, 602, São Paulo/SP.
A terceira se realizará no dia 02 de outubro de 2014, no Auditório da
Unimonte, Rua Júlio Conceição, 210, Vila Mathias, Santos/SP. A quarta
se realizará no dia 07 de outubro de 2014, na Câmara Municipal de
Paulínia, Rua Carlos Pazetti, 290, Jardim Vista Alegre, Paulínia/SP. O
Conselho Estadual do Meio Ambiente informa que cópias do EIA/RIMA
estarão à disposição dos interessados, para consulta, no período de 28
de agosto a 07 de outubro de 2014, nos seguintes locais:
São Bernardo do Campo
Paço Municipal de São Bernardo do Campo, Praça Samuel Sabatini, 50,
São Bernardo do Campo/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e
das 13h às 17h;
São Paulo
Subprefeitura da Capela do Socorro, Rua Cassiano dos Santos, 499,
Jardim Clipper, São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
e das 13h às 17h;
Santos
PRODESAN - Praça dos Expedicionários, 10, Gonzaga, Santos/SP, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
Paulínia
Câmara Municipal de Paulínia, Rua Carlos Pazetti, 290, Jardim Vista
Alegre, Paulínia/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h;
E também no seguinte site da Logum Logística S/A:
http://logum.com.br/php/documentos-eia.php

FOLHA DIGITAL. QUEM ASSINA TEM MUITO MAIS INFORMAÇÃO.
Você escolhe: pode acessar a Folha Digital como visitante e ter acesso
grátis a 20 reportagens mensais ou pode acessar como assinante e
ter acesso ilimitado a toda a informação que só a Folha tem. Assine
agora. Acesse folha.com.br/folhadigital ou ligue 0800 015 8000.
Folha Digital. Quanto mais você acessa, mais quer acessar.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA

1,90*
no primeiro mês

*R$ 29,90 nos demais meses.

De acordo. Publique-se
São Paulo, 25 de agosto de 2014.
Germano Seara Filho
Secretário-Executivo do Consema

