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SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / REDE ASSISTENCIAL DE SUPERV TECN DA SAÚDE
BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico nº SE 011/2018, realizado para a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Locação de Grupo Gerador de Energia Elétrica a
Diesel Silenciado e Cabeamento para Interligação nos Painéis. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/PRONTOS-SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO
DA SERRA, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 006/2018, realizado para a Contratação de empresa
especializada em Análise Microbiológica de Alimentos, dietas enterais e
formula lácteas. Para informações e condições de participação favor
acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Campus de Marília, a Licitação do tipo Tomada de Preços nº 03/2018-CM,
Processo 854/2018-CM, com encerramento dia 29-06-2018, às 09h30, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE TRATAMENTO ACÚSTICO DE SALAS DO CENTRO DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE – CEES, DA UNESP – CAM-
PUS DE MARÍLIA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO SUS, em regime de empreitada por preço unitário. A Pasta Técnica e demais informa-
ções poderão ser obtidas por meio eletrônico no endereço: www.unesp.br/licitacao ou na Seção Técnica de Materiais desta Faculdade pelo
telefone (14) 3402-1359 ou e-mail: material@marilia.unesp.br, das 08h00 às 12h00 horas e das 14h00 às 17h00 horas, até o dia 28/06/2018.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
UNESP CAMPUS DE MARÍLIA

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.

www.folha.com.br/acervo

LACTICÍNIOSTIROL LTDA - CNPJ 83.011.247/0001-30 - NIRE 42200097568 - Convocação 002/2018 - Assembleia Geral Ordinária - A
Administração da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de direito privado, em cumprimento ao disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Con-
trato Social, vem por meio desta, CONVOCAR Vossa Senhoria a se fazer presente na Assembleia Geral Ordinária, conforme local, data,
horário e ordem do dia a seguir descritos: Local: Sede da empresa. Auditório da Lacticínios Tirol Ltda. Localização: R. Domingos Perondi,
36, Centro, Treze Tílias - SC, 89650-000; Data: 22 de junho de 2018; Horário: 08h30min - Recepção e assinatura da lista de presença
dos quotistas; 09h00min - 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 Ordinária será destinada
a tratar da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do cálculo de juros sobre o capital próprio e sua integralização ao capital dos sócios; 2.
Análise e aprovação das contas do Balanço Patrimonial, demonstração de resultado do Exercício, e demais contas apresentadas pelo
Conselho de Administração, referentes ao exercício de 2017; 3. Destinação dos lucros do Exercício 2017; 4. Remuneração dos Diretores
para o Exercício 2018; 5. Eleição dos Membros do Conselho de Administração para o Exercício 2018; 6. Ingresso de sócios em virtude de
apresentação do formal de partilha de João Gschwendtner e Indicação de inventariante do espólio de Catarina Gschwendtner; 7. Abertura
de filial em Itajaí; 8. Abertura de processo administrativo para apuração de infração a legislação e ao Contrato Social da empresa, pelo
Diretor Executivo Comercial Tarso Dresch. 9. Atualização de endereço e dados cadastrais das filiais; 10. Demais assuntos de interesse
social. Tarso Dresch - Diretor Executivo Comercial, Adalberto Rofner - Diretor Executivo Industrial.

FSB COMUNICAÇÕES LTDA.
NIRE: 3522814590-1 / CNPJ: 07.154.355/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS. Ficam convocados os sócios da FSB COMUNICAÇÕES
LTDA. (“FSB” ou “Sociedade”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com
a presença de titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia 20/06/2018, às 10h00min e, em segunda convo-
cação, com qualquer número de titulares do capital social, no dia 21/06/2018, às 10h00min, na sede social da FSB na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1400, Conjuntos 51, 52, 61 e 62, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, para apreciar e
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre falecimento de sócio; (2) Tomar conhecimento
sobre a cessão e transferência de quotas da Sociedade e, consequentemente tomar conhecimento sobre a saída de sócios
da Sociedade; (3) Tomar conhecimento sobre a entrada de sócios na Sociedade; (4) Deliberar sobre encerramento de filiais;
(5) Deliberar sobre a alteração do endereço da sede, foro e administração; (6) Deliberar sobre a inclusão de clausula de
arbitragem e (7) Deliberar sobre a alteração das Clausulas Quinta, Sexta e Décima Quinta e a consequente consolidação do
Contrato Social da Sociedade. São Paulo, 11 de junho de 2018. OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA - Administrador.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza. Propostas até
25/06/2018 às 10h15m. Sessão de Disputa dia 25/06/2018 às 11h30m. Edital no endereço:
www.crcsp.org.br, opção: “Licitações” e www.licitacoes-e.com.br.

WILLIAN CANDIDO DOS REIS
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

ENERGIA DOS VENTOS V S.A
CNPJ/MF sob o nº 15.253.861/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA
O Complexo Eólico Fortim comunica que, em
cumprimento ao artigo 21, inciso I, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, estarão
recebendo as propostas na forma prevista no Edital
CO.EDV.T.0004.2018, de âmbito nacional, tipo menor
preço, no regime de empreitada por preço global, para
a contratação dos serviços implantação dos planos
básicos ambientais - PBA e obtenção de licença
de operação para a Linha de Transmissão (LT) de
aproximadamente 68 km JANDAIA - RUSSAS II, em
230 kv, e Bay de Conexão do Complexo Eólico Fortim,
Município de Fortim/CE. A entrega das propostas
deverá ser realizada até às 16h do dia 13/07/2018,
na sede das Sociedades. O edital e seus respectivos
anexos encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: www.brasilventos.com.br – Menu Edital

Informações e esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos através do e-mail:

edital.fortim@brasilventos.com.br.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO
Diretor Técnico

CLÉCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Administrativo Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA No 001/2018 - PROCESSO Nº 001/2018/CEL
OBJETO/NATUREZA: OBRA; DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO
E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE CONSOLIDAÇÃO,
COMPREENDIDA PELO PROJETO HABITACIONAL DE SUAPE, a ser processada de acordo com a
legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento convocatório. Valor máximo aceitável:
R$ 1.783.459,07 (Um milhão, setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais
e sete centavos). Local e Data da Sessão de Abertura: Adiada Sine Die. O adiamento da licitação
ocorreu da necessidade de alterações no termo de referência. Informações adicionais podem ser
obtidas diretamente na Sede, localizada no Km.10, Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-
PE das 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 16h00min, dias úteis. Fone: (081) 3527-5025.

Ipojuca (PE), 12 de Junho de 2018
HERMES DARCY B. MACHADO - Presidente da CEL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA – CEL - No 006/2017 - PROCESSO Nº 008/2017/CEL
OBJETO/NATUREZA: SERVIÇO; DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO PÚBLICO DE VEÍCULOS (PPV2) NO PORTO DE SUAPE, a ser
processada de acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento
convocatório. Valor máximo aceitável: R$ 3.553.855,31 (três milhões, quinhentos e cinquenta e
três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos). Local e Data da Sessão de
Abertura: Adiada sine die. O adiamento da licitação ocorreu da necessidade de alterações no termo
de referência. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente na Sede, localizada no Km.10,
Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-PE das 08h00min as 12h00min e das 14h00min as
16h00min, dias úteis. Fone: (081) 3527-5025.

Recife, 12 de junho de 2018
HERMES DARCY B. MACHADO - Presidente da CEL

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC,
comunica os interessados que fará realizar Pregão Eletrônico para
Prestação de serviços Serviço de Implantação Integrada de Solução
para a Prática do BIM (Building Information Modeling). Valor total
da licitação R$ 514.421,76 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e seis centavos). Propostas: Dia 27/06/2018 das
8:30hs as 14:30hs. Os interessados poderão efetuar o dowload do edital
através do portal de compras www.comprasnet.gov.br.
Curitiba, 07 dejunho de 2018

CESARAUGUSTO CORDEIRO
Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
INSTITUTO DE PESQUISAE PLANEJAMENTO
URBANO DE CURITIBA- IPPUC

PREGÃO ELETRÔNICO N° OS/2018 -IPPUC

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Comunicado

Edital de Reconvocação da Audiência Pública sobre o EIA/ RIMA do empreendimento “Aterro Sanitário
de Codisposição de Resíduos Industriais Classe II A e B”, de responsabilidade do CDR Pedreira - Cen-
tro de Disposição de Resíduos S/A. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, usando de sua competência
legal, comunica que a audiência pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente - EIA/RIMA do empreendimento “Aterro Sanitário de Codisposição de Resíduos Industriais
Classe II A e B”, de responsabilidade do CDR Pedreira - Centro de Disposição de Resíduos S/A, convocada
para o dia 10-05-2018, e depois adiada, será realizada no dia 25.06.2018, às 17 horas, na Câmara
Municipal de Guarulhos, Rua João Gonçalves, 604, Guarulhos/ SP. As cópias do EIA/RIMA continuam à
disposição dos interessados, para consulta, até o dia 25.06.2018, de segunda a sexta-feira (exceto feri-
ados), das 9h às 12h e das 13h às 17h, nos seguintes locais: Parque Estadual da Cantareira Núcleo
Cabuçu, Avenida Pedro de Souza Lopes, 7.903 - Cabuçu, Guarulhos/SP; Clube Plêiades Aquático e
Campo, Estrada Três Cruzes, 100, Jardim Cachoeira, São Paulo/SP; CDR Pedreira - Estrada Professor
Edmundo Rosset, 7450, Vila Bela, São Paulo/SP; A cópia eletrônica do EIA/RIMA pode ser encontrada
no sítio da CETESB: http://licenciamentoambiental. cetesb.sp.gov.br/eia-rima. Ano 2018 - Processo 003.

A Vivo, Operadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas Regiões I, II e III do Plano

Geral de Autorizações do SMP (PGA-SMP), que abrange todo o território nacional, em

atenção ao regulamento do respectivo serviço, comunica que a partir de 15/07/2018

a Promoção Bônus de Recarga Vivo Turbo passará a exigir o valor mínimo de R$35,00

(trinta e cinco reais) em recargas acumuladas em 30 dias para a concessão do bônus

de 1GB de internet.

Mais informações podem ser obtidas em vivoturbo.com.br a partir de 15/07/2018

ou ligando 1058 de qualquer telefone ou *8486 pelo celular Vivo. Portadores de

necessidades de fala/audição devem ligar 142.

COMUNICADO PÚBLICO

BIOVIDA SAÚDE LTDA.
CNPJ 04.299.138/0001-94

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Para fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula
Normativa 28/ 2015 da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar a Biovida Saúde no-
tica por Edital seus beneficiários não localizados através de correspondência emitida pelo
sistema de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. Conforme matricula e CPF abaixo
786206 - 003.674.708; 731837 - 008.123.998; 781001 - 012.023.725; 747319 - 012.823.335; 775756 - 015.492.088;
690042 - 024.259.338, 807122 - 037.030.268; 793882 - 039.785.748; 758855 - 039.927.608; 750746 - 043.012.177;
793788 - 044.489.696; 742625; - 050.576.148; 789670 - 054.382.788; 793362 - 060.621.768; 631251 - 065.987.918;
776776 - 066.987.548; 678833 - 076.030.628; 666290 - 083.670.336; 787837 - 088.540.934; 667259 - 091.445.978;
802786 - 099.746.708; 824362 - 106.854.778; 815685 - 116.462.638; 792370 - 133.180.328; 794828 - 168.682.448;
819847 - 169.120.708; 800213 - 182.834.158; 814990 - 185.171.878; 808927 - 188.668.208; 825646 - 195.134.278;
705483 - 211.208.200; 755033 - 215.016.098; 813782 - 219.050.098; 581422 - 221.076.128; 822215 - 240.451.598;
814740 - 247.830.724; 620107 -261.434.108; 754544 -292.836.958; 804501 294.345.758; 782791 - 307.604.188;
821362 - 317.754.035; 756133 - 324.510.828; 760398 - 327.302.208; 682065 - 344.387.788; 816719 - 347.396.868;
586119 - 351.990.778; 793083 - 359.887.058; 763393- 360.456.748; 739690 - 361.587.218; 701455 - 362.323.908;
689454 - 368.067.868; 744170 - 397.001.908; 823249 - 425.047.128; 630669 - 428.007.248; 821765 - 433.102.338;
815441 - 434.419.098; 823080 - 444.504.588; 701311 - 444.591.268; 730376 - 448.804.728; 818147 - 452.124.278;
817539 - 455.214.958; 804162 - 456.372.328; 807623 - 464.411.658; 800480 - 478.797.838; 674717 - 484.053.568;
788919 - 488.941.208; 814246 - 500.134.368; 818882 - 503.873.928; 807235 - 514.257.998; 806918 - 527.806.558;
814015 - 528.101.028; 820329 - 530.821.228; 808825 - 531.714.628; 813926 - 532.264.758; 811603 - 534.635.898;
814251 - 534.734.288; 781100 - 586.947.148; 743175 - 636.431.468; 776932 - 700.138.454; 793762 - 767.075.558;
671497 - 790.403.818; 762868 - 896.056.408; 777159- 931.302.524; 787658 - 953.116.378; 810063 - 972.130.048;
749646 - 171.899.918; 563489 - 030.626.618; 441326 - 992.785.968; 766000 - 014.032.428; 800744 - 443.041.858;
785161 - 169.958.368; 807778 - 740.449.404; 630735 - 446.301.498; 817277 - 167.020.108; 641655 - 032.240.198

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA/CAPS ITAPEVA, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico SE nº 004/2018, realizado para

a Contratação de empresa especializada em Portaria e Controlador
de Acesso. Para informações e condições de participação favor
acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

COMUNICADO
A CLARO S/A, autorizada do STFC na modalidade Local informa, aos usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC), a promoção de isenção do valor da franquia mensal nas doze primeiras faturas, para os assinantes que aderirem
ao Plano Alternativo de Serviço PAS 114 LC, “NETFONE LOCAL FIXO”, na modalidade Local, mediante portabilidade de
outra operadora e adquirido conjuntamente com TV por assinatura NET e Banda Larga Fixa NET ou móvel Claro, a partir
da zero hora do dia 15/06/2018. Inclui isenção do valor da taxa de instalação. Após o período de isenção o assinante
passará a pagar o valor promocional com tributos da franquia respectiva em vigor. As demais características do plano e
promoções em vigor permanecem as mesmas. A contratação do telefone móvel da Claro e dos serviços TV e Virtua deverá
ser feita pelo mesmo titular assinante do PAS 114 LC. Promoção válida por tempo indeterminado, qualquer alteração será
precedida de comunicado público. Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento pelo telefone 106 21
no site net.com.br

Pirapora Energia S.A.
CNPJ n° 13.187.847/0001-79

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n° ASL/GPT/45001/2018
Serviços de remoção, transporte, destinação de vegetação aquática, detritos flutuantes e manutenção
dos pátios da Usina Pirapora. O edital que estabelece as condições de participação estará disponível
para download a partir desta data no sítio da EMAE: www.emae.com.br/Licitações/Pregão Eletrônico.
Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o mesmo
endereço eletrônico - Solicite sua Senha de Negociação. Envio das propostas, a partir de 00h00 de
27/06/18 até as 09h30 de 28/06/18. Às 09h30 será iniciada a Sessão Pública do Pregão no sítio acima.
Informações com Marcio tel.(11) 5613-2154 e e-mail marcio.bueno@emae.com.br.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVI-
MENTO DA MEDICINA/CAPS ITAPEVA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 005/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada em Vigilância.
Para informações e condições de participação favor acessar o
site: www.publinexo.com.br/privado

análise
-Patrícia CamposMello

SãoPaulo Aexpressãoemin-
glês“jogaralguémdebaixodo
ônibus”—que pode ser tra-
duzidacomodarumarastei-
ra—aplica-seperfeitamente
ao resultado da reunião en-
tre o presidente americano,
Donald Trump, e o ditador
norte-coreano,KimJong-un.
Trump anunciou que os

EUA vão suspender os exer-
cíciosmilitarescomaCoreia
do Sul, dizendo serem “uma
provocação”e“muitocaros”.
Emtroca,recebeupromessas
vagas de desnuclearização.
Aparentemente,Seulfoipe-

gadesurpresa.Sobreoassun-
to, um porta-voz das Forças
Armadas sul-coreanas afir-
mou:“Precisamosdescobrir
qualéosignificadoexatodis-
so e as intenções”.
Aliás, nem as forças ame-

ricanas sabiam. “Não rece-
bemosinstruçõessobresus-
pensãodeexercíciosdetrei-
namentoeplanejamosconti-
nuarcomnossaatualpostu-
ramilitar”, disse o comando
americanonaCoreiadoSul.
Os exercícios são parte in-

tegraldaestratégiadedefesa
dosEUA,quegarantemapro-
teçãodaCoreiadoSuldesde
atréguanaGuerradaCoreia.
Jásetornouumclássicodo

estilo Trump destratar alia-
dos,videastarifassobreaço
e alumínio contra seusmai-
ores aliados —União Euro-
peia, Canadá eMéxico.
Já Kim, que determinou

a execução de mais de 200
opositores, mereceu pala-
vrasgentis. “OpaísamaKim
Jong-un,dáparaverofervor
dopovo”, disse Trump.
Asuspensãodosexercícios

militaresnãoestavaprevista
nalistadegestosdeboavon-
tade que Trump levaria pa-

ra Singapura. Observadores
achamqueeleseguiuseues-
tilo de diplomacia—basea-
do no lema “não precisome
preparar, basta ter atitude.”
Asuspensãoerareivindica-

çãoantigadeKim.Osameri-
canosecoreanosafirmavam
que os treinamentos eram
apenasdefensivos,masobvi-
amentetinhamumpapelde
dissuasão—envolvemcerca
de 320mil soldados.
Ocongelamentodosexercí-

ciosemtrocadaparalisação
doprogramanuclear norte-
coreano era exatamente o
que propôs a China, maior
aliada de Pyongyang. Seul
insistiaqueissoinicialmente
nãoerapartedanegociação.
Trumpdissequequerlevar

de volta para casa os 28.500
soldados americanos base-
ados atualmente na Coreia
doSul,masqueisso“nãofaz
partedaequaçãonesteexato
momento”.Noentanto,tam-

bémessa concessão ao regi-
medeKimpodeestarpróxi-
ma, para profundo desagra-
dode Seul.
Trump não é muito che-

gado a sensibilidades e está
ocupadocolhendooslouros
da“cúpulahistórica”semre-
sultados concretos.
Aliás,opresidenteamerica-

nojáenxergaquetipodene-
gócios os EUA podem fazer
comopaísasiático.“Elestêm
praiasótimas”,disseTrump,
na entrevista coletiva após
a reunião. “Daria um ótimo
condomínio!Elespoderiam
ter osmelhores hotéis lá.”
Resta saber qual será a lo-

calizaçãoexatadoempreen-
dimento.Convémnãocons-
truirocondomíniopertode
uma das prisões onde Kim
mantém presos, vítimas de
tortura e de fome, mais de
130mildissidentespolíticos,
segundo a ONU. Parece que
a vista não émuito bonita.

Trumppassa rasteira emSeul
ao cancelar exercíciomilitar
reivindicação antiga de Kim, medida surpreende o governo sul-coreano

Entenda pontos-chave do acordo de Singapura
DonaldTrumpeKimJong-un
assinaram nesta terça-feira
(12) umdocumento comum,
noqual odirigentenorte-co-
reano se compromete com
uma desnuclearização com-
pleta da península Coreana.
A seguir, o texto do acordo:

*
“OpresidenteTrumpepresi-
dente Kim Jong-unmantive-
ram uma profunda, comple-
ta e sincera troca de pontos
de vista sobre questões rela-
tivas ao estabelecimento de
novas relaçõesentreosEsta-
dos Unidos e a RPDC (Repú-
blicaPopularDemocráticada
Coreia)eàconstruçãodeum
regime de paz sólido e dura-
douronapenínsulaCoreana.
OpresidenteTrumpsecom-

prometeu a dar 1 garantias
à RPDC, e o presidente Kim
Jong-un reafirmou seu firme
einquebrantávelcompromis-
socoma 2 totaldesnucleari-
zaçãodapenínsulaCoreana.
Convictos de que o esta-

belecimento de novas rela-
ções Estados Unidos-RPDC
contribuirá para a paz e a

3 prosperidade da penínsu-
la Coreana e domundo e re-
conhecendo que o estabele-
cimentodaconfiançamútua
podepromover a desnuclea-
rizaçãodapenínsulacoreana,
o presidente Trumpeo líder
Kim Jong-undeclaram:
1. Os Estados Unidos e a

RPDCsecomprometemaes-
tabelecer novas relações en-
treosEstadosUnidoseaCo-
reiadoNorte,deacordocomo
desejodepazedeprosperida-
dedospovosdosdoispaíses.
2. Os Estados Unidos e a

RPDC unirão seus esforços
paraconstruirumregimede
paz duradoura e estável na
península coreana.
3.Reafirmandoadeclaração

dePanmunjomde27deabril
de 2018 [assinada pelas duas
Coreias], aRPDCsecompro-
mete a trabalhar para a des-
nuclearização completa da
península Coreana.
4. Os Estados Unidos e a

RPRCse comprometema re-
cuperar os 4 restos mortais
de prisioneiros de guerra e
desaparecidosemação,inclu-
indo a repatriação imediata

daqueles já identificados.
Reconhecendoqueacúpu-

ladosEstadosUnidos/RPDC,
a primeira deste tipo, é um
evento marcante, que nesta
data vira a página de déca-
das de tensão e de hostilida-
des entre os dois países e au-
gura um novo futuro, o pre-
sidente Trump e o líder Kim
Jong-un se comprometem a
implementar as disposições
destadeclaraçãoconjuntade
maneira incansável.
OsEstadosUnidoseaRPDC

se comprometeram a reali-
zar negociações de acompa-
nhamento, conduzidas pe-
lo secretário de Estado, Mi-
ke Pompeo, e um homólo-
go de alto nível da Coreia do
Norte, para implementar
os resultados da cúpula dos
EstadosUnidos/RPDC.
OpresidenteDonaldTrump

eo líderKimJong-unsecom-
prometemacooperarparao
desenvolvimento de novas
relações entre os Estados
Unidos e a RPDC e a promo-
ção da paz, da prosperidade
eda segurançadapenínsula
Coreana e domundo”.

Caneta que deveria ter
sido usada por Kim para
assinar a declaração final da
cúpula,mas que foi trocada
por outra e deixada em cima
damesa Saul Loeb/AFP


