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Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Araçariguama/SP, Cajamar/SP, Carapicuíba/SP, Cotia/SP, Ibiúna/SP,

Jandira/SP e São Roque/SP – Edital de Anulação de Convocação
Edital de Esclarecimento e Anulação de Convocação relacionada a Assembleia Geral Extraordinária para Fundação
de Sindicato. David Souza de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob nº 302.787.818-29, apontado como representante da
Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Araçariguama/SP,
Cajamar/SP, Carapicuíba/SP, Cotia/SP, Ibiúna/SP, Jandira/SP e São Roque/SP, vem através do presente Edital informar
que em 18 de outubro de 2016 foi publicada no Diário Oficial da União Edição de nº 200, às fls. 237, da seção 3 e no
jornal Folha de São Paulo, às fls. A12, da seção Mundo, convocação dos trabalhadores das categorias das Indústrias da
Construção Civil, ladrilhos, produtos de cimento, mármores e granitos, pinturas, decorações, estuques e ornamentos,
instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, montagens, pré moldados, pavimentações e obras de terraplanagem,
carpintarias, serrarias, modelações, madeiras compensadas e similares nos municípios de Araçariguama/SP, Cajamar/SP,
Carapicuíba/SP, Cotia/SP, Ibiúna/SP, Jandira/SP e São Roque/SP, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária de
fundação que se realizaria em 14 de novembro de 2016 às 10h00min em primeira convocação na Rua Jorge Caixe, nº 127,
Jardim Nomura, Município de Cotia/SP, CEP 06716-690. Ocorre que tal convocação se deu de forma criminosa, posto que
o signatário jamais participou ou permitiu que seu nome fosse vinculado a qualquer comissão de fundação de Sindicato,
bem como nunca teve como seu endereço aquele apresentado no edital que neste ato se desautoriza. Com isso, ao tomar
ciência do citado edital convocatório, a notícia da fraude foi levada à Polícia Civil, através de Boletim de Ocorrência de nº
7219/2016, no 4º Distrito Policial de Guarulhos, em 27/10/2016. Serve o presente para denunciar a fraude e anular os
efeitos da convocação espúria, desconvocando os trabalhadores e sobretudo desautorizando a realização de qualquer
Assembleia com base no citado edital. Guarulhos-SP, 31 de outubro de 2016. David Souza de Oliveira.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, situada na
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista, São Paulo/SP, convida as empresas

interessadas em participar da TOMADA DE PREÇOS Nº SE-76/2016 - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de tapeçaria e manutenção de estofados em geral. O
Edital estará à disposição dos interessados no dia 11/11/2016, das 09 às 16 horas, no Hospital de
Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), na Av. Brigadeiro Luís Antônio,
2651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
- Hospital Geral de Pirajussara convida as empresas interessadas em
participar da Tomada de Preços nº SE-72/2016 para Fornecimento

e Instalação de Ar Condicionado e Exaustão. O Edital estará à disposição
dos interessados somente no dia 11/11/2016 das 9h às 16h, no Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº
2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel: (11) 3170-6111.

SECRETARIA DE SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REABERTURA DE PREGÃO
PROCESSOSEINº6410.2016/0000120-9-PREGÃOELETRÔNICONº33/SFMSP/2016
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE 22 (VINTE E DOIS) VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, SEM COMBUSTÍVEL E
QUILOMETRAGEM LIVRE, SENDO: ITEM 01 - 20 (VINTE) VEÍCULOS TIPO
CAMINHONETE CABINE SIMPLES, ADAPTADOS PARA TRANSPORTE
FUNERÁRIO, PARA ATENDER OS SEGMENTOS REMOÇÕES, ENTERROS E
VIAGENS, SENDO OS VEÍCULOS 0 KM (ZERO QUILÔMETRO); E ITEM 02 -
02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO FURGÃO, ZERO QUILÔMETRO,
ADAPTADOS PARA TRANSLADO DE CORPOS.
A CPL do Serviço Funerário Municipal de São Paulo, designada através da Portaria
nº 88 em 07 de julho de 2016, COMUNICA a data de realização da sessão pública e
abertura das propostas para o Pregão Eletrônico em epígrafe.O envio das propostas
estará disponível a partir do dia 08/11/2016, e a sessão pública ocorrerá no dia
22/11/2016 às 10h00 no sítio do Sistema BEC (http://www.bec.sp.gov.br/), através da
Oferta de Compra de número 801080801002016OC00086.O Edital com as condições
e especificações pode ser baixado diretamente do mesmo sítio do Sistema BEC ou
através do Sistema E-negócios (http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-036/16 – Proc. nº 098/2016

OTribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais doApolo, 739 – Recife - PE, torna
público o certame em epígrafe. OBJETO: Contratação de serviços de organização de eventos.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal www.comprasgovernamentais.gov.
br. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 11 horas do dia 21/11/16. Referência de tempo: horário
de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3444, das 07:30 às 15:30 h (horário local).
Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar cadastrados no SICAF (Sistema de
Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá ser realizado em qualquer unidade
dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas
Unidades da Federação.

CARLOS EDUARDO DEALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

“ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL
BENEFICÊNCIA ISLÂMICA DE SÃO MIGUEL PAULISTA”

CNPJ nº 50.295.203/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Srs. Associados e membros dos Órgãos Diretivos, Convocamos a todos os associados e membros dos Órgãos Diretivos, para
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de novembro de 2016 às 19h00 em primeira convocação com 2/3
(dois terços) dos associados quites com as obrigações sociais, não sendo possível a mesma se realizará em segunda
convocação às 20h00, com qualquer número de associados presentes, nos termos dos artigos 33º, “b”, § único e seguintes
do estatuto social vigente, na sede da entidade, situada Rua Capitão Manoel Guimarães, 700A - São Miguel Paulista - CEP:
08021-290, cuja finalidade é a aprovação da seguinte pauta: 1) Regularização Jurídica da entidade no período de 2002 a
2016; 2) Alteração e adequação da natureza jurídica da entidade; 3) Alteração e adequação do estatuto social à Lei 10.406
de 10 de janeiro de 2002 e Lei 11.127 de 28 de junho de 2005; 4) Eleição da nova Diretoria da Entidade para o biênio 2016
a 2018. São Paulo, 07 de novembro de 2016. Atenciosamente HASSAN IBRAHIM SALEH - Administrador Provisório

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, torna
público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis alternativas
para a contratação de serviço de acesso dedicado à Internet com solução de
proteção Anti DDoS, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para instalação
nos Data Centers Rio de Janeiro (DCRJ) e São Paulo (DCSP).
A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página
da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2016
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção

Presidente

CONSULTA PÚBLICA

EMPRESA DE
TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA - DATAPREV

Ministério da
Fazenda

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE
2016. 1. DATA, LOCAL E HORA:Aos 11 dias do mês de outubro de 2016, às 11:00 horas, na sede social
da Centrais Elétricas do Pará S.A - CELPA (“Companhia” ou “Emissora”), na Cidade de Belém, Estado
do Pará, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66.823-010. 2.
CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho. 3.
QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Eduardo Haiama, Firmino
Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de
Vasconcelos e Armando de Souza Nascimento. 4. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto;
Secretário:Armando de Souza Nascimento. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) a retificação de deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 10 de agosto de 2016, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Pará (“JUCEPA”)
sob o n° 20000488632, em sessão de 8 de setembro de 2016 (“RCA da Emissão”), por meio da qual
foram aprovados os termos e condições da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real e fidejussória em duas
séries, para colocação privada, da Companhia (“Emissora”), no valor de até R$ 90.000.000,00 (noventa
milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para incluir os termos e as condições
para o procedimento de resgate antecipado facultativo total extraordinário das Debêntures pela
Emissora; e (ii) a ratificação de todas as demais deliberações tomadas e aprovadas na RCA da
Emissão, bem como dos atos já praticados pela Companhia, relacionados à Emissão. 6.
DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira
Sampaio Neto, que convidou o Sr.Armando de Souza Nascimento para secretariar os trabalhos, tendo
sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos: (i) a lavratura da presente ata na
forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) retificar a deliberação tomada
naRCA da Emissão demodo a incluir os termos e condições para o procedimento de resgate antecipado
facultativo total extraordinário das Debêntures, na hipótese de: (A) a Emissora não apresentar os
Documentos Imobiliários (conforme definido na Escritura de Emissão) ao Debenturista, em até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura da Escritura de Emissão; (B) a Emissora
não providenciar o Desmembramento (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária) do
Imóvel, nos termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária; (C) a Emissora não
providenciar o reforço ou a substituição da Alienação Fiduciária do Imóvel de forma satisfatória ao
Debenturista, conforme disposto no Contrato de Alienação Fiduciária; (D) a seguradora contratada no
âmbito do Seguro Patrimonial (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária) não realizar o
pagamento de eventual indenização decorrente de sinistro total ou parcial do Imóvel, conforme disposto
no Contrato de Alienação Fiduciária; e/ou (E) a Emissora descumprir quaisquer das medidas e prazos
indicados no Instrumento Particular de Ajustes celebrado nesta data entre a Emissora e o Debenturista,
a Emissora poderá enviar notificação ao Debenturista manifestando a intenção de efetuar o resgate
antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total Extraordinário”). O
Resgaste Antecipado Facultativo Total Extraordinário manifestado pela Emissora poderá ser revogado
caso o Debenturista, em até 30 (trinta) dias contados do envio da referida notificação, decida entre: (a)
conceder prazo adicional à Emissora para o cumprimento das obrigações descritas nas alíneas (A) a
(E) acima, conforme aplicável, o qual poderá ser renovado a seu exclusivo critério; ou (b) declararwaiver
definitivo para as obrigações não atendidas involuntariamente pela Emissora, observados os termos, as
condições e os prazos previstos na Escritura de Emissão, de modo que a alínea (s) do item (ii) das
deliberações, passa a vigorar com a seguinte redação: (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: (A)
a Emissora poderá realizar, a partir de 15 de janeiro de 2021, o resgate antecipado da totalidade das
Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total Ordinário”), observadas as condições e os prazos
da Escritura de Emissão, sendo que não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das
Debêntures de cada uma das Séries nem quaisquer procedimentos de resgate ou amortização
extraordinária que não aqueles expressamente previstos na Escritura de Emissão.As Debêntures serão
resgatadas pelo seuValor Nominal Unitário Atualizado (ou o saldo doValor Nominal Unitário Atualizado,
conforme o caso), acrescido: (i) dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde as
respectivasDatas de Integralização (ou a data do pagamento dos JurosRemuneratórios imediatamente
anterior, conforme aplicável) até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total Ordinário; e (ii) de
prêmio de resgate,correspondente a uma taxa expressa na forma percentual,de acordo com a tabela
prevista na Escritura de Emissão, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou o saldo do
Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme aplicável), acrescido dos Juros Remuneratórios, na forma
e prazos previstos na Escritura de Emissão (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total”); e (B)
caso: (a) a Emissora não apresente os Documentos Imobiliários (conforme definido na Escritura de
Emissão) no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura da Escritura
de Emissão, (b) a Emissora não providencie o Desmembramento (conforme definido no Contrato de
Alienação Fiduciária) do Imóvel,nos termos e condições previstos no Contrato deAlienação Fiduciária;
(c) a Emissora não providencie o reforço ou a substituição da Alienação Fiduciária do Imóvel de forma
satisfatória ao Debenturista, conforme disposto no Contrato de Alienação Fiduciária; (d) a seguradora
contratada no âmbito do Seguro Patrimonial (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária)
não realize o pagamento de eventual indenização decorrente de sinistro total ou parcial do Imóvel,
conforme disposto no Contrato de Alienação Fiduciária; e/ou (e) a Emissora descumpra quaisquer das
medidas e prazos indicados no Instrumento Particular de Ajustes celebrado nesta data entre a
Emissora e o Debenturista, a Emissora poderá enviar notificação ao Debenturista manifestando a
intenção de efetuar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo Total Extraordinário”). O Resgaste Antecipado Facultativo Total Extraordinário manifestado
pela Emissora poderá ser revogado caso o Debenturista, em até 30 (trinta) dias contados do envio da
referida notificação, decida entre: (i) conceder prazo adicional à Emissora para o cumprimento das
obrigações previstas nas alíneas (a) a (e) acima,conforme aplicável,o qual poderá ser renovado a seu
exclusivo critério; ou (ii) declarar waiver definitivo para as obrigações não atendidas involuntariamente
pela Emissora , observados os termos, as condições e os prazos da Escritura de Emissão, sendo que
não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures de cada uma das Séries
nem quaisquer procedimentos de resgate ou amortização extraordinária que não aqueles
expressamente previstos na Escritura de Emissão. As Debêntures serão resgatadas pelo seu Valor
Nominal Unitário Atualizado (ou o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso),
acrescido: (i) dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde as respectivas Datas de
Integralização (ou a data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme
aplicável) até a data do ResgateAntecipado FacultativoTotal Extraordinário; e (ii) de prêmio de resgate,
correspondente a 1,00% (um por cento), incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou o
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme aplicável), acrescido dos Juros Remuneratórios,
na forma e prazos previstos na Escritura de Emissão (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total
Extraordinário”); e (iii) ratificar todas as deliberações tomadas e aprovadas na RCA da Emissão da
Companhia que não tenham sido expressamente alteradas por esta reunião do conselho de
administração e todos os atos praticados pela Diretoria e os demais representantes legais daCompanhia
com relação às deliberações acima e à Emissão. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser
tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8.
ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando
de Souza Nascimento;Membros do Conselho de Administração: Eduardo Haiama, Firmino Ferreira
Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge deVasconcelos
e Armando de Souza Nascimento. Certifico o registro em 19/10/2016, sob o número 20000492666.
Marcelo A. P. Cebolão, Secretário Geral – JUCEPA.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
EDITAL N.º 01/2016

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, tendo em vista o
que consta do artigo 46, parágrafo único, do Regimento Eleitoral - Resolução CFO-
80/2007, CONVOCA para o dia 10 de fevereiro de 2.017, a eleição para a renovação
da composição do CROSP. Até às 17:00 horas do dia 11 de janeiro de 2017 serão
recebidos, pela Secretaria, os requerimentos de inscrição de Chapas. O edital com-
pleto encontra-se afixado na sede do CRO e disponível no website do CROSP.

São Paulo, 04 de novembro de 2016. Claudio Yukio Miyake - Presidente
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SAIBA COMO ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS FOLHA FORMAS DE PAGAMENTO: Cartáo de Crédito, débito em conta, boleto
bancário ou pagamento à vista. Ligue e anuncie: 11 3224-4000

MAIS OFERTAS NO SITE FOLHA.COM.BR/CLASSIFICADOSOs anúncios com este símbolo têm fotos, para vê-las digite o código que acompanha o sinal no site folha.com.br/classificados

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e

vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br

A produção diária de notícias e sua distribuição, seja na forma impressa seja

por meios digitais, exigem um alto investimento. Para oferecer diariamente a

seus leitores informaçoes confiáveis e um jornalismo crítico, independente e com

credibilidade, a Folha de S.Paulo contrata centenas de jornalistas e colaboradores

no Brasil e no exterior, investe em tecnologia e em equipamentos gráficos, custeia

viagens nacionais e internacionais e conta com uma equipe de profissionais em

várias áreas, como comercial, gráfica e administrativa, entre outras.

Aqueles que se apropriam desse conteúdo para comercializá-lo como clipping,

sem autorização, estão praticando concorrência desleal porque desviam receitas

que são indispensáveis para a sustentação dessa onerosa estrutura. Lucram com a

venda de conteúdo que não lhes pertence sem arcar com os custos de sua produção.
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Av. Brig. Luiz Antonio, 1278

www.saunahouse.com.br

Tel: (11) 3288-1818

AM.BARTIVOLY
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V.Mariana/Paraiso.Ambiente
Impecávelwww.nilay.com.br
F:3051-8129/3624-3655

PROMOÇÃOMASSAGEM
TÂNTRICAR$250,00
NoIpiranga.2364-7304/5061-
4459www.viverspa.com.br

SPAMASSAGEM.COM.BR
NOVIDADE!massag.duchevichy
saunaofurôdepilação2641.1810

EMPREGOS

SÃOPAULO

APARTAMENTO
VENDA

livraria.folha.com.br

UN Agency seeks newUN Agency seeks newUN Agency seeks newUN Agency seeks new
Protection OfficerProtection OfficerProtection OfficerProtection Officer
to join its team in Brasília.to join its team in Brasília.to join its team in Brasília.to join its team in Brasília.

Application submission deadlineApplication submission deadlineApplication submission deadlineApplication submission deadline
closes on 10th November 2016.closes on 10th November 2016.closes on 10th November 2016.closes on 10th November 2016.

Please accessPlease accessPlease accessPlease access http://www.acnur.org.brhttp://www.acnur.org.brhttp://www.acnur.org.brhttp://www.acnur.org.br
for more details and full job description.for more details and full job description.for more details and full job description.for more details and full job description.

UNHCRUNHCRUNHCRUNHCR gives equal opportunity to all applications andgives equal opportunity to all applications andgives equal opportunity to all applications andgives equal opportunity to all applications and
particularly encourages Afro-Brazilians and women to apply.particularly encourages Afro-Brazilians and women to apply.particularly encourages Afro-Brazilians and women to apply.particularly encourages Afro-Brazilians and women to apply.

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR REFUGEES (UNHCR)

livraria.folha.com.br

LACTICÍNIOS TIROL LTDA - CNPJ: 83.011.247/0001-30 - Edital de Convocação 004/2016 - Assembleia Geral Extraordinária
- A Administração da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número
83.011.247/0001-30 e NIRE 42200097568, em cumprimento ao disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por meio
desta, convocar Vossa Senhoria a se fazer presente na Assembleia Geral Extraordinária, conforme local, data, horário e ordem
do dia a seguir descritos: Local: Hotel Tirol, Rua São Vicente de Paula, 111 - Centro, Treze Tílias - SC; Data: 18 de novembro de
2016; Horário: 08h00min - Recepção e assinatura da lista de presença dos quotistas; 08h30min - Início dos trabalhos, devendo
obrigatoriamente ter a presença de no mínimo dois terços das quotas do capital social, nos termos da Cláusula 28ª (vigésima oitava)
do Contrato Social; Ordem do dia: A Assembleia Geral Extraordinária será destinada a tratar da seguinte ordem do dia: 1. Abertura da
filial em Salvador - BA; 2. Abertura da filial em Cascavel - PR; 3. Alteração de endereço da filial de Curitiba - PR. Treze Tílias (SC), 25
de outubro de 2016. Adalberto Rofner - Diretor Executivo Comercial; Tarso Dresch - Diretor Executivo Industrial.

dimmi amora
de brasília

Uma plataforma interna-
cional de negociação de pre-
ços de fretes internacionais
começou a operar no Brasil.
Semelhante a sites que

buscam melhores preços de
passagens aéreas, a start-up
Gurucargoprometeencontrar
o melhor custo de frete para
cargasdeimportaçãoeexpor-
tação, considerando o valor
ouo tempode chegada, para
qualquer lugar domundo.
Para isso, cobra comissão

de 1% por frete.
A empresa já está em ope-

ração no Uruguai e no Méxi-
co desde 2015, com 3.000
clientes.Segundoumdeseus
fundadores,AlejandroEspe-
ranza, ela pretende ser a
maior da América Latina e,
por isso, veio para o Brasil,
onde estima conquistar mil
clientes até o próximo ano.
Esperanza diz que a plata-

forma é positiva para peque-
nas e médias empresas que,
no Brasil, dizem não conse-
guirexportaremrazãodocus-
to do frete e da burocracia.
“Emmédia, os clientes ga-

nham20%usandoaplatafor-
ma”, afirma Esperanza.
SegundodadosdoSebrae,

o número de pequenas emé-
dias empresas exportadoras
no Brasil ainda é pequeno,
23,1mil em2015, oque repre-
senta menos de 0,5% desse
tipo de companhia.
Em pesquisas qualitativas

feitas pelo serviço, os em-
preendedores apontaram a
logística como um dos pro-
blemas para a exportação.
AParaísoModaBebê, con-

fecçãodeTerraRoxa(PR),co-
meçou a testar exportações
oito anos atrás para países
com fronteira e neste ano
conseguiufazeraprimeirare-
messa, de 3.500 peças, para
EUA e Canadá.
RafaelFranciscoCarvalho,

diretor administrativo, conta
que na estrutura para a ex-
portação a logística é a prin-
cipal preocupação. Segundo
ele, a exportação deste ano
acabouusandoaviões emra-
zãodadificuldadede ter car-
ga suficiente para enviar por
navio, que émais barato.
“Omarítimo demoramais

porque eu tenho de compar-
tilhar cargae teriadeesperar
outrospara fecharumcontêi-
ner”, diz Carvalho.
Deacordocomopresiden-

te do Sebrae, Guilherme Afif
Domingos, a exportação pa-
rapequenas empresas é cara
e burocrática, algo que o go-
verno tenta simplificar como
“Simples Internacional”,que
permite a criação de um tipo
de companhia para se res-
ponsabilizar pelo processo.
“Com isso, ele economiza

eganhatempoparacuidarde
seu negócio”, disse Afif.
Outra reclamação comum

de empresas, principalmen-
te pequenas, é sobre cobran-
çasnãoprevistas quemuitas
vezes criam custos superio-
resaosque foramorçadosno
início,afastandoasempresas
de fazer novas exportações.
Segundo Esperanza, a plata-
formaon-line fixaovalorne-
gociado para o cliente.
A start-up uruguaia rece-

beuaportedeUS$ 1,3milhão
(R$ 4 milhões) para iniciar a
operação.

Start-up cria site que
compara preço de
frete internacional
Ferramenta auxilia pequenas emédias
empresas que desejam exportar produção


