
DE SÃOPAULO

A Justiça de São Paulo de-
cretou a falência da livraria
Laselva, rede com presença
forte em aeroportos do país.
AdecisãodojuizMarceloBar-
bosa Sacramone, da 2ª Vara
de Falências e Recuperações
Judiciais, foipublicadanase-
gunda-feira (5).
Na terça-feira (6), foramfe-

chadas as lojas dos aeropor-
tos de Congonhas (São Pau-
lo), Recife e Fortaleza, últi-
masunidadesdeclaradaspe-
la Laselva.
A livraria havia entrado

com pedido de recuperação
judicialem2013,quandoacu-
mulavadívidasdeR$120mi-
lhões. Um ano depois a em-
presa demitiu 37 de seus cer-
ca de 800 funcionários sem
pagar direitos trabalhistas.
Em sua decisão, o juiz Sa-

cramone diz que a empresa

“jánãohavia cumpridoduas
parcelas vencidas do plano
de recuperação judicial” e
que, “apesar de ter demons-
tradoopagamentode 18 cre-
dores, outros 630 não foram
satisfeitos”.
O magistrado acrescenta

queaLaselvatampoucoapre-
sentou informaçõesnecessá-
riasparao relatóriodoadmi-
nistrador judicial. “Não há,
assim, nenhuma nova de-
monstração de pagamento
pela recuperanda.”
Não há informações sobre

o atual valor da dívida. Pro-
curados,osadvogadosdaLa-
selva disseram que a empre-
sa não comentará o caso.
Fundadaem1947porOnó-

frio Laselva, a empresa che-
gou a ter 83 lojas.
A empresa já passara por

algumascrises.Em2010,ven-
ceu a licitação para 37 novos
pontosemaeroportos,porém
não conseguiu financiar a
aberturade lojasearcoucom
os custos de aluguel.
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Após a CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) do Se-
nadorejeitarprojetodeleique
legalizariaos jogosdeazarno
Brasil, defensores da propos-
ta ainda dizem acreditar em
uma aprovação da medida a
partir de propostas que estão
na Câmara dos Deputados.
O advogado Luiz Felipe

Maia, que representa empre-
sas internacionais do setor
dos jogos, afirma que a prin-
cipal alternativa é a inclusão
de uma emenda que trate de
cassinos e loterias esportivas
na Lei Geral do Turismo, em
discussão na Câmara.
“Comooscassinos têmpo-

tencial de gerar grandes in-
vestimentos estrangeiros,
empregos e turismo, acredi-
to que haverá maior interes-
se do Congresso nessa pro-
posta”, diz o advogado.
Ele afirma considerar que

a rejeição do projeto na CCJ
ocorreu mais por preconcei-
to do que pela análise de
questões técnicas.
“O jogo é proibido no Bra-

sil, mas, se perguntar a um
taxista onde tem um bingo,
ele te leva. É uma vitória da
hipocrisia. Preferiram uma
proibiçãodementira ao con-
trole e à fiscalização.”
Magno José Sousa, presi-

dentedo Instituto JogoLegal,
dizquevotarpormantera ile-
galidadebeneficiaquemcon-
trola os jogos clandestinos,
mesmo que a intenção seja
justamente oposta a isso.
A legalização, de acordo

com Sousa, permitiria ao go-
vernoarrecadarmaiscomim-
postosquehojenãosãopagos
e controlar melhor a ativida-
de. Seria possível até mesmo
garantir direitos ao jogador,
como regrasparadefinir a ta-

xa de devolução de dinheiro
de cadamáquina, diz.
Ele diz que o jogo ilegal

movimenta R$ 20 bilhões ao
ano, mais da metade do va-
lor apenas no jogo do bicho.
Comuma legislaçãoquedes-
se segurança a investidores,
empresasde foraviriamfazer
negóciosnopaís, ampliando
o número, afirma Souza.
O projeto rejeitado na CCJ

ainda deve ir a plenário do
Senado. Também há na Câ-
mara um projeto de lei para
a criação domarco regulató-
riodos jogos,quepodeservo-
tado neste ano.

RISCOS
A votação desfavorável ao

projeto no Senado foi come-
morada por Paulo Fernando
Melo, presidente do Movi-
mento Brasil sem Azar.
Segundoele, a legalização

abriria espaçopara crimes fi-
nanceiros, em especial a la-
vagem de dinheiro.
Alguémcomdinheiro ilíci-

to poderia, após acordo com
a casa de apostas, forjar um
prêmio e dar aparência legal
a ele, exemplifica.
“O jogo vem acompanha-

do de lavagem de dinheiro,
crimeorganizado,corrupção,
exploração de mulheres e fi-
nanciamento ilegal de cam-
panhas políticas”, diz.
“Não controlamos nem o

mosquito da dengue, imagi-

na fiscalizar jogos em todos
osmunicípios do Brasil.”
Sobre o aumento de arre-

cadaçãoqueo jogo traria pa-
ra o governo, Melo diz que o
valor seriaperdido commais
gastos para tratamento de
pessoas que se tornariam vi-
ciadas, caso o acesso aos jo-
gos fosse ampliado.
A respeito da possibilida-

de de os jogos propiciarem a
lavagem de dinheiro, Sousa,
do Instituto Jogo Legal, diz
que o projeto de lei rejeitado
naCCJminimizavaesse risco
aopreverousodecartõesele-
trônicos nas apostas.
Comisso,segarantiriaore-

gistro de todas as operações
para auditoria futura.

Entidade contra apostas
alerta para risco de
lavagemdedinheiro e
corrupção e comemora
decisão de senadores

Após proposta de legalização ser rejeitada em comissão do Senado, empresas apostam emprojetos de deputados

Defensoresde jogosmiramnaCâmara

DE SÃOPAULO -AFolha lançou
nesta quinta-feira (8) o blog
Inteligência de Mercado, as-
sinadoporAmonBorges, pa-
ra tratar de temas relaciona-
dos a publicidade e marke-
ting. Desde 2011 na Folha, o
jornalista jápassoupeloGuia
epelarevistasãopauloe,ago-
ra, está na editoria Mercado.
Borges fez jornalismo na

FaculdadeCásperLíbero,cur-
sou filosofianaUnifespe tem
umMBA emmarketing digi-
tal daESPM(Escola Superior
dePropagandaeMarketing).
Atualmente,estánaEspanha
para um mestrado em pro-
dução jornalística multipla-
taforma (MPXA/Universidad
de Coruña).
Apublicaçãoterácomoob-

jetivoacompanharasmudan-
ças no setor de publicidade
emarketing, divulgar ideias,
tendências, novidades, cam-
panhas e cases interessantes
e curiosidades.

míDIA

Blog traznotícias,
tendências eações
depublicidade

c FOCO

Renato S. Cerqueira - 7.mar.2018/Futura Press/Folhapress

Justiça decreta falência daLaselva, e livraria fecha lojas

Unidade da livraria Laselva no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que foi fechada

Licitação Agendada:PE30/18 PA44656/17 tipo menor preço global do item, com reserva de item exclusivo
para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o Fornecimento
de insulina humana, glibenclamida,carbonato de lítio e outros. Abertura das Propostas:23/03/18 8h30.
Disputa: 23/03/1814h. Licitação Reprogramada: PE110/17 PA56646/16 tipo menor preço global do lote,
visando serviços de locação de concentrador e cilindros de oxigênio e recarga de oxigênio. Abertura
das Propostas:22/03/18 9h. Disputa: 23/03/18 9h. Os editais e informações poderão ser obtidos no Site:
www.guarulhos.sp.gov.br no link:Departamento de Licitações e Contratos-Licitações Agendadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Almaviva do BrasilTelemarketing e Informática S/A
CNPJ/MF: 08.174.089/0001-14 - NIRE: 3530050873-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de março de 2018, às 8:00
horas, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja, Consolação,
CEP 01415-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberação, nos termos do Artigo 6º, §3º, alínea “A”, item (ii), do Estatuto
Social da Companhia, sobre o Orçamento Anual 2018 da Companhia, incluindo suas controladas, conforme já previamente submetido e aprovado
pelo Conselho de Administração da Companhia por meio de Reunião realizada em 7 de março de 2018. Em conformidade com o Estatuto Social
da Companhia, é possível a participação nos trabalhos assembleares por meio de audioconferência e os Senhores Acionistas poderão ser
representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.Os instrumentos
de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, aos
cuidados da Dra.Nadja Cristina da Silva Brandão Laurelli, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja,
Consolação, CEP 01415-000.São Paulo, 8 de março de 2018.MarcoTripi - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL
Encontra-se aberto na Diretoria de Ensino Região Centro - Pregão
Eletrônico número 001/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AOS ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS
E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER
PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO – do tipo menor
preço – a realização da sessão será no dia 22/03/2018 às 09:00
horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. Processo –
00030/0002/2018–OfertadeCompra080261000012018OC00003.

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF Nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688

Declaração de Propósito - (Resolução CNSP nº 330/2015)
A pessoa jurídica abaixo subscrita, na condição de futura acionista controladora, por intermédio do presente instrumento
Declara (1) sua intenção de adquirir o controle societário da QBE Brasil Seguros S.A., sociedade seguradora brasileira,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.348.677/0001-94, em decorrência da assunção dos direitos e obrigações previstos no
Contrato de Compra e Venda de Ações (“Share Purchase Agreement”) firmado em 24 de fevereiro de 2018, cuja eficácia
e concretização dependem da aprovação formal da SUSEP; e (2) a inexistência de restrições que possam afetar sua
reputação, conforme inciso VIII do artigo 5º do Anexo I da Resolução CNSP nº 330/2015; e (3) Esclarece que, nos termos
da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente declaração deverão ser comunicadas diretamente à
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, na Avenida Presidente Vargas 730, 9º andar, Rio de Janeiro (RJ), no prazo
máximo de 15 dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes poderão, na forma da
legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo. // Denominação social: QBE BRASIL SEGUROS S.A. // Local
e sede: Praça General Gentil Falcão, 108 - Cidade Monções, 04571-150, São Paulo (SP). // Patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2017 - R$ 94.461.126,68 // Composição societária atual: QBE Emerging Markets Holdings Pty Limited (99.99%)
e QBE Latin America Insurance Holdings Pty Ltd. (0.01%) // Objeto social: “operar em seguros de danos como definidos em
lei, bem como seguros de pessoas, em qualquer uma de suas modalidades ou formas.” // Futuro Controlador (100%): Zurich
Minas Brasil Seguros S.A., sociedade por ações, com sede em Belo Horizonte, MG // Patrimônio líquido em 31 de dezembro
de 2017: R$ 1.605.468.240,20 // Composição societária sendo: 99,99% de seu capital social detido por Zurich Insurance
Company Ltd. (Suíça), sendo, por sua vez, 100% de seu capital social detido por Zurich Insurance Group Ltd., empresa listada
na Bolsa de Valores de Zurique/Suíça - não há acionistas com mais de 5% de participação acionária). Assinado por Zurich
Minas Brasil Seguros S.A. (por Srs. Edson Luis Franco e Miguel Iniesta Soria) - Belo Horizonte, MG, 2 de março de 2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Sindicato dosTrabalhadores em Depósitos de Distribuição de Bebidas de São Paulo, Guarulhos, Osasco,
Itapecerica da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema,
CNPJ 00.892.762/0001-40 e Código Sindical 008.140.866.00-6, estabelecido na Rua Capitão Cavalcanti, nº 107
- CEP 04017-000 - Vila Mariana - São Paulo - SP, pelo presente edital, cientificamos as empresas da categoria de
trabalhadores em depósitos, distribuição, comércio e transportes de águas e bebidas em geral (operacionais e
administrativos) na base territorial representada pelo sindicato, que no mês de março de 2018, deverá ser
descontado de todos os empregados 1 (um) dia de trabalho a título de contribuição sindical, conforme autorização
prévia e expressa (Lei 13.467/2017), firmado coletivamente por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia 04 de março de 2018, conforme divulgado em boletim informativo e publicado no jornal Folha de
São Paulo, edição do dia 21 de fevereiro de 2018, página A8. Os valores deverão ser recolhidos em qualquer
agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, ou bancos conveniados, em guias fornecidas pelo sindicato
(http://trabalho.gov.br/sindicato-contribicao-sindical), com vencimento em 30 de abril de 2018. Após esta data, o
recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1% e outras
cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Art. 600 da CLT. A não observância do pagamento da
referida contribuição sujeitará as empresas a cobrança executiva em face do que prescreve o Art.606 da CLT.Para
os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e horistas na base de
uma diária de oito horas, e para os tarefeiros, empreiteiros e comissionados, o desconto se fará de dias de trabalho.
A entidade sindical profissional enviará as guias para o recolhimento gratuitamente, caso não as recebam poderão
ser solicitadas no endereço da entidade, acima mencionado, via e-mail (atendimento@sindbeb.org.br), ou pelo
tel. (11) 5083-1180, no horário comercial. São Paulo, 06 de março de 2018. José Aparecido Biazon - Presidente.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos,
infográficos e vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência
de notícias do Grupo Folha.
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A Comissão Especial de Licitação da
SETOP-MG, após análise dos documentos
de HABILITAÇÃO da empresa EcoRodovias
Concessões e Serviços S.A., apresentados
na FASE 4 da Concorrência Pública
Nº 006/2017, torna público que, conforme
“Ata de Julgamento - FASE 4”, que se encontra
em nosso sítio www.setop.mg.gov.br,
a licitante foi HABILITADA. Abre-se
o prazo legal de 5 dias para recurso.
Para mais informações, envie e-mail
para cpl@transportes.mg.gov.br ou ligue
para (31) 3915.8257 / (31) 3915.8264.
A Comissão Especial de Licitação.
Belo Horizonte, 8 de março de 2018.

CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL

Nº 006/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APRECIAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO

E PATRIMONIAL ANUAL DE 2017
O Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Setor
Aeroespacial - SindCT, inscrito no CNPJ sob o nº 60.127.602/0001-36, estabelecido na Rua Santa clara,
nº 432, Vila Ady Anna, São José dos Campos, Estado de São Paulo, com base territorial em todo território
nacional, através de seu Presidente vem, na forma do Art. 81 do seu Estatuto, CONVOCAR Assembleia Geral
Ordinária de Prestação de Contas e Apreciação de Balanço Financeiro e Patrimonial do ano de 2017 (dois
mil e dezessete), a ser realizada na sede do SindCT (endereço acima), no dia 21 de março de 2018, às 18h,
em primeira convocação, ou às 18h30, em segunda convocação, conforme disposto no Art. 74 do Estatuto.

São José dos Campos, 05 de março de 2018.
IVANIL ELISIÁRIO BARBOSA - Presidente

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SETOR AEROESPACIAL

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/REDE ASSIST SUPERV TECN DA SAUDE VL MARIA/
VL GUILHERME, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 003/2018, realizado para a Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO HOSPITALAR. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

Companhia Brasileira de Mineração de Quartzo – CBMQ - CNPJ 23.047.457/0001-57 - NIRE 35300480716
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em AGO, no dia 13/4/18, às 14 hs, na sede da Companhia, situada na Estrada
José Floriano, km 13, Serrado, Guareí/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) aprovação ou rejeição do
balanço e demais demonstrações financeiras; b) eleição da Diretoria (Administrativa e Técnica); c) outros assuntos de interesse
da sociedade. Os documentos relativos à alínea “a” encontram-se à disposição dos acionistas e também serão entregues em
seus respectivos endereços. Poderão participar da Assembléia Geral os Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros
próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam os requisitos legais. Guarei, 6/03/18. Márcia do Rosá-
rio Lopes Aires da Silva - Diretora Presidente; Daniela Cristina Gonzales - Diretora Vice-Presidente. (09, 10 e 13/03/2018)

Pregão Eletrônico nº 2/2018-FCL/CAr. Acha-se aberta na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade
de Ciências e Letras - Campus de Araraquara, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2018-FCL/CAr., Oferta de Com-
pra BEC/SP (OC) n° 102304100612018OC00002, cujo objeto é SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL. A
realização da sessão será no dia 20/03/2018 às 09:00 horas. Endereço eletrônico para participação no certame: www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra está à disposição dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos:
www.bec.sp.gov.br, www.unesp.br/licitacao, www.pregao.sp.gov.br, www.imprensaoficial.com.br, ou ainda, poderá ser solicitado
através do e-mail materiais@fclar.unesp.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo fone 16-3334-6277 (Proc. 77/18).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS – Campus Araraquara

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/REDEASSISTENCIALSUPERVISÃO TÉCNICADASAÚDE VILA
MARIA/VILA GUILHERME, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 007/2018, realizado para a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Moto frete Fixo. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

Pregão Eletrônico nº 16/2018
Processo nº 5384/18-59

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 16/2018,
do tipo Menor Preço Global, para Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos de sonorização
para dois ambientes na Pinacoteca Gafrée & Guinle, do Complexo Cultural do Porto de Santos, com prazo de 30 (trinta)
dias, tudo em conformidade com o Edital e Apensos. A abertura da sessão pública, para a formulação dos lances
está marcada para o dia 27/03/2018, às 09 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 09/03/2018, nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

6200838
Realce


