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O Congresso continua a fa-
zer cara feia para Jair Bolso-
naro. Era evidente e previsí-
vel desde o começo do ano
parlamentar. O Planalto ain-
da vai apanhar, como nesta
terça-feira (19), quando levou
uns tapas de graça.
A Câmara derrubou aquela

medida infame, inútil e con-
traproducente que facilitava
a decretação de sigilo sobre
documentos do governo.
Dado o tamanho da desor-

dem, o DEM quer assumir
de fato a liderança do gover-
no por meio dos presidentes

da Câmara, Rodrigo Maia,
e do Senado, Davi Alcolum-
bre, um improviso aguado de
parlamentarismo, digamos,
ao menos para assuntos de
reformas. Não resolve o pro-
blema do comitê central de
birutice odienta do Planalto.
Ogovernonãotemcoalizão,

é cada partido por si e vários
contraoPlanalto.Nãotemgui-
chê de negociação, no bom e
no mau sentido, e lideranças
reconhecidas.
A desordem por enquanto

nada tem a ver com a incom-
petente demissão de Gustavo

Bebianno, em câmara lenta
de horrores.
Entre as motivações im-

portantes do Congresso es-
tão: 1) acordos estáveis de di-
visão de poder; 2) a confian-
ça de que não vai levar rastei-
rasdoPlanalto;3) oshumores
da opinião pública.
Faltam acordo e confiança,

óbvio. Mas ainda não há evi-
dências,pesquisasouclamores
“nas ruas e nas redes”, de que
o governo caiu pelas tabelas
no prestígio popular.
O caso do ex-ministro, ago-

ra inimigo íntimo,podeserum

pretextoou instrumentodeco-
brança futura de dívidas. O
laranjal do PSL até pode de-
sordenar ainda mais o parti-
do do presidente, essa mistu-
ra incongruente de influenci-
adores digitais e militares. A
crise ferve, pois os Bolsonaro
queremacabeçadopresidente
dopartido,LucianoBivar.Mas
não é o centro do problema.
UmapesquisadaXPInvesti-

mentos, feita, vá lá, por telefo-
ne entre 11 e 13de fevereiro, in-
dicava que o prestígio de Bol-
sonarocontinuavanamesma,
embora já tenha decrescido

a opinião de que a corrupção
vá diminuir. A pesquisa foi re-
alizadaantesdocasoBebian-
no.Masa julgarporgovernos
passados, essas confusõespa-
lacianas emgeral demorama
“pegar” na opinião mais ge-
ral, pelo menos quando o po-
vo acabou de eleger um novo
governo. De início, prevalece
a paciência de esperar para
ver algum resultado prático
para a vidamuito sofrida.
Em resumo, esses rolos são

passivos grandes e vão ficar
pelo menos como brasa dor-
mida. O fogo pode pegar ou-
tra vez, a depender da vonta-
de parlamentar e do nível de
insanidade do governo, que
até agora não demonstra ra-
cionalidade básica, no nível
primáriodaautopreservação.
No entanto, mesmo agora

nem tudo é lama no Congres-
so.Maia continua a articular
com o Ministério da Econo-
mia medidas de socorro aos

estados, emtrocadeapoiopa-
ra a reforma da Previdência.
É uma tentativa de colocar

alguma ordem na geleia e de
estabelecer um canal entre a
Câmara e o governo, na ver-
dade entre deputados e o Mi-
nistériodaEconomia.Porou-
tro lado, apoiodegovernador
jamais bastou para organi-
zar coalizãonoCongresso (is-
to é, em “tempos modernos”,
pós-redemocratização).
No mais, mesmo os gover-

nistas fritam os líderes polí-
ticos do governo. Ressalte-se,
na primeira votação, o gover-
no levouumpescotapadealer-
ta, caso da derrubada do de-
creto sobre sigilos. O governo
foi incapazatédecontarquais
eramas linhasgeraisda refor-
ma da Previdência aos líde-
res partidários, que ameaça-
ram boicotar um café dama-
nhãcomBolsonaro, amanhã,
que acabou cancelado.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

escândalos ainda não são problema, mas inépcia política e birutice causam desordem

-
Vinicius Torres Freire
Jornalista, foi secretário de redação da Folha. É mestre em administração pública pela universidade Harvard (eua)

Congresso desgovernado

Ex-ministroReisVellosomorre aos87anos
economista dedicou a carreira na busca de alternativas para o crescimento do país e ajudou a criar a Finep e o ipea

-Érica Fraga
São Paulo Faleceunamanhã
desta terça-feira (19), aos
87 anos, o economista João
Paulo dosReis Velloso.
Ex-ministrodoPlanejamen-

toentre1969e1979,naditadu-
ramilitar,estavacomasaúde
fragilizadanosúltimosmeses
e morreu de causas naturais
emsuacasa,noRiodeJaneiro.
Sempre muito ativo na vi-

da pública, o economista foi
oidealizadordoFórumNaci-
onal,quebuscavafomentaro
debate sobre temas caros ao
crescimento do país. Anual-
mente, a instituição aparti-
dária promovia debate no
RiodeJaneiro,batizadocomo
“fórumdoReis Velloso”.
“OFórumreflete aenorme

preocupaçãoqueele sempre
teve comodesenvolvimento
do país e sua personalidade
liberal, que o levava a tentar

promover debates plurais”,
disseoeconomistaFernando
Veloso, pesquisador da FGV-
Rioesobrinhodoex-ministro.
Asreuniõesficaramfamosas

por abrigar de empresários a
presidentes da República de
todososmatizes ideológicos.
Nosúltimosdoisanos,afra-

gilidadedasaúdedoex-minis-
tro levou seu irmão, o tam-
bém economista Raul Vello-
so, a assumir o Fórum, com
aajudadeFernando.
Apesar dos limites físicos

causados pela idade avança-
da, Reis Velloso seguia ativo
intelectualmente.Trabalhava
no projeto de um livro sobre
desenvolvimento econômi-
coquenãochegouaconcluir.
Tambémfoiautorde livros

sobre história e teologia.
SegundoFernando,agran-

depreocupaçãodoex-minis-
tro era em relação à falta de
um projeto de longo prazo

para o país. “Ele sentia que o
Brasil havia perdido o rumo
do desenvolvimento e que a
própria ideia de desenvolvi-
mento tinha se perdido.”
Apesardisso,disse,ReisVel-

losonãoeraumsaudosistada
ditaduramilitar. “Elesempre
teveapreçopelademocracia.”
Oeconomistaressaltouain-

daaenormecontribuiçãoque
ReisVellosodeuaopaísparti-
cipandoativamentedodese-
nho de importantes institui-
çõescomoaFinep(Financia-
doradeEstudoseProjetos)e
o Ipea (Instituto dePesquisa
EconômicaAplicada).
Alémdeelaborarseuproje-

todecriação,apedidodoen-
tãoministrodoPlanejamen-
to, Roberto Campos, o eco-
nomista foi o primeiro pre-
sidente do Ipea durante as
gestõesdeHumbertoCastelo
BrancoeArturdaCostaeSilva.
Depoisdeatuarcomosecre-

tário-geral do Ministério do
Planejamentoaindanogover-
noCosta e Silva, Reis Velloso
acabouassumindoocoman-
do da pasta quando Emílio
GarrastazuMédici se tornou
presidente, nofimde 1969.
No período, porém, era

ofuscado pelo então todo-
poderosoministrodaFazen-
da, AntônioDelfimNetto.
O jogomudouquandoMé-

dici foi sucedidoporErnesto
GeiseleDelfimfoisubstituído
por Mario Henrique Simon-
sen. Uma das primeiras pro-
vidências de Velloso foi con-
vencer Geisel de que a pas-
ta de Planejamento deveria
se transformaremumórgão
daPresidênciadaRepública.
“Virou a Secretaria de Pla-

nejamento da Presidência
da República”, contou Vello-
so à Folha em 2014, baten-
do comacanetanamesapa-
raenfatizara importânciada

instituição que passou a co-
mandar. “Então, ninguém se
metia a besta comigo.”
Duranteaconversa,partede

umespecialdaFolhasobreos
50anosdogolpede 1964,Vel-
losoatribuiuàherançadeixa-
da pormedidas da gestão de
Delfimasdificuldadeseconô-
micas encaradas porGeisel.
“Comissosecriouoqueeu

chamodeoovodaserpente”,
disse em referência ao filme
de IngmarBergman.
Em 2014, Delfim refutou a

crítica. “OVellosoéumgran-
de amigo, competentíssimo,
masestácomamemóriamui-
toruim.QuemquebrouoBra-
sil foi oGeisel”, disse àFolha.
VellosoeracasadocomIsa-

bel, com quem tinha dois fi-
lhos, além de um terceiro de
uniãoanterior.Emnota,oIpea
disseque elededicoua vida a
proporsoluçõesparatornaro
Brasil umpaísdesenvolvido.

João Paulo dos Reis
Velloso (1931-2019)
Ex-ministro do Planejamento,
foi também presidente do
Ipea e, na iniciativa privada, do
Ibmec. Foi autor de livros de
economia, teologia e história

AVISO
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado do Tocantins torna pública a CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROFUNDO E PROPOSTA DE
SOLUÇÕES PARA DESAFIOS E GARGALOS AGROLOGÍSTICOS NO TOCANTINS, CONFORME ACORDO
DE EMPRÉSTIMO Nº 8185-BR, financiado com recursos do Banco Mundial, conforme solicitação de
manifestação de interesse MI Nº001/SEFAZ/2019/BIRD/PDRIS - site www.sefaz.to.gov.br.
Palmas, 19 de fevereiro de 2019.

MAURÍCIO FREGONESI VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA
Diretor da UGP/PDRIS da SEPLAN Presidente da Comissão Permanente de

Licitações Internacionais

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura da seguinte licitação:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Objeto:

PE S 061/2019 – Serviços de montagem cenográfica para a Unidade Pinheiros.
Abertura: 28/02/2019 às 10h30.
A consulta e aquisição do edital está disponível no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitações
A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo, para a Unidade do Instituto
do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 0268/19-P.P. 03/19 para aquisição de
Microcomputadores I3 com monitor que será realizado em 12/03/2019 às 09:30 hrs. O edital
poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 19 de Fevereiro de 2019.

Rafael Miranda
p/ Equipe de Apoio

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/ AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MARIA ZÉ-
LIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 004/2018 (ID 1.106), realizado para a Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviços Médicos na Especialidade de Ortopedia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SINDICATO DOSTRABALHADORES EM EMPRESAS DETRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE CARGAS SECAS E MOLHADAS, EMPRESAS DE LOGÍSTICA NO RAMO DE

TRANSPORTE DE CARGAS DE SÃO PAULO E ITAPECERICA DA SERRA
Edital - Contribuição Sindical

Todas as empresas de transportes rodoviários de cargas secas e molhadas, nos municípios de São Paulo e Itapecerica
da Serra, que nos termos dos Artigos 578 e seguintes da CLT, no mês de Março de 2019, deverão descontar na folha de
pagamento de todos os empregados da área operacional pertencentes à categoria profissional deste Sindicato, a
importância correspondente à remuneração de 1 (Um) dia de trabalho, qualquer que seja a forma da referida remuneração,
a título de Contribuição Sindical e recolher em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, internet e
Redebancária, integrantesdosistemadearrecadaçãoatéodia30deabril de2019.Consideram-se integradasasparcelas
componentes da remuneração como utilidades e outras referidas no Artigo 457, § 1° da CLT.O pagamento da Contribuição
Sindical quando efetuado fora do prazo legal, ficará sujeito às penalidades conforme estabelecem os Artigos 600 e 606 da
CLT, ficando ainda as empresas obrigações a enviar ao Sindicato relações nominais dos empregados constando a função
e os respectivos valores recolhidos até o dia 10 de maio de 2019. A referida contribuição deverá seguir determinação dos
artigos 578 e 579 da CLT. As empresas que não receberem suas guias de recolhimento, deverão retirar diariamente, das
8:00 às 16:00 horas, na sede do Sindicato situado à Rua Frederico Abranches, 238 - Santa Cecília - São Paulo - SP.

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2019.Natalício Ferreira Alves - Presidente.

AAlgarTelecom informaquehaveráindisponibilidadetécnicanosserviçosde:BandaLarga,dosassinantesdaslocalidades
deAraporã (Centro),Balsamo(Centro),Cajuru (GaldinodeCastro), Itumbiara (AltodaLuz,Centro,Diagri,MariaLuizaMachado,
Santos Dumont, Vila de Furnas, Zenon Borges), Monte Carmelo (Padre Manuel Luis), Martinesia (Centro), Pará de Minas
(São Pedro, São Francisco), Tavares (Centro), Tupaciguara (Bias Fortes), Uberlândia (Alfredo Júlio, Brasil, Centro, Chácaras
Val Paraiso, Cidade Jardim, Custódio Pereira, Embrah I, Granja Marileuza, Guarani, Ipanema III, Jaraguá, Jardim Botânico II,
JardimdasPalmeiras II, JardimEuropa,Mansour,Mansour II, Panorama,ParquedoSabiá,ParqueUchoa,Planalto,Roosevelt,
Santa Mônica, Santo Antônio, Segismundo Pereira, Sesi Gravatas, Shopping Uberlândia, Tocantins, Luizote, Jardim Patrícia),
Araguari, no dia 27 de Fevereiro de 2019, no período entre 00h00 às 06h00;BandaLargaeTelefonia Fixa,dos assinantes
da localidade deUberlândia (Roosevelt, JardimBrasília, Canaa, Castelli, Brasil, Finotti, Tibery), no período entre 23h00dodia
27 às 08h00 do dia 28 de Fevereiro de 2019;BandaLarga,Telefonia Fixa eTelefoniaMóvel2G/3G/4G, dos assinantes
das localidadesdeOrlândia,SalesdeOliveira,Nuporanga,nodia27deFevereirode2019,noperíodoentre00h00às06h00;
TelefoniaFixa,dosassinantesda localidadedeUberlândia (Embrah I,CidadeVerde,ParqueUchoa,SantoAntônio,Córrego
doÓleo), no dia 27 de Fevereiro de 2019, no período entre 00h00 às 06h00; TelefoniaMóvel2G/3G/4G,dos assinantes
da localidade de Uberlândia (Palermo), no dia 27 de Fevereiro de 2019, no período entre 00h00 às 06h00; Banda Larga,
TelefoniaFixaeTelefoniaMóvel3G,dosassinantesda localidadesdeUniãodeMinas, nodia 28
deFevereirode2019, noperíodoentre00h00às04h00.Aempresapededesculpasporqualquer
transtornoquepossa sercausadoe reitera seucompromissoematenderde formapróxima,
transparenteeeficiente.

COMUNICADO
A Claro S/A, informa aos seus clientes os novos valores máximos homologados do Plano Alternativo de Serviço STFC - PAS
168 LD na modalidade Longa Distância Nacional, para chamadas originadas em terminais móveis Pós-pagos da Operadora
de Serviço Móvel Pessoal Claro, nos territórios nacionais onde esta operadora atua, com vigência a partir da 00h do dia
23/02/2019, conforme tabela abaixo:

Valores Máximos Homologados em R$ por minuto sem tributos para todos os estados

Tipos de
Chamadas Horário

Estilo
Faixa 1

Estilo
Faixa 2

Estilo
Faixa 3

Estilo
Faixa 4

Estilo
Faixa 5

Estilo
Faixa 6

Estilo
Nacional
Faixa 1

Estilo
Nacional
Faixa 2

VC-2 e
VC-3

Chamadas Destinadas à
Terminais Fixos

Normal 0,81802 0,73782 0,65756 0,57733 0,54525 0,52116 0,48106 0,44087
Reduzido 0,78268 0,70249 0,62223 0,53252 0,50991 0,45958 0,44571 0,30710

Chamadas Destinadas
a Terminais Móveis de
outras Operadoras

Normal 1,13900 1,09084 1,05875 1,01061 0,97851 0,97851 0,94642 0,85079

Reduzido 1,10367 1,05551 1,02342 0,97527 0,94317 0,94317 0,91108 0,71700
Chamadas Destinadas
a Terminais Móveis da
Mesma Operadora

Normal 0,81802 0,53876 0,52517 0,42984 0,36393 0,27015 0,33173 0,20164

Reduzido 0,78268 0,39825 0,22253 0,28934 0,22343 0,12963 0,19123 0,06785

DSL
Chamadas recebidas em
deslocamento dentro e
fora do estado de registro

Normal 0,81802 0,66345 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Reduzido 0,78268 0,52296 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Observações:
A data-base para futuros reajustes tarifários é 23/02/2019, tomando-se o IST relativo ao mês de dezembro de 2018 como
básico para o cálculo do reajuste. Os valores promocionais do PAS 168 LD permanecem inalterados. Qualquer alteração será
precedida de comunicado público.
Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento da Embratel, pelo telefone 103 21 ou www.embratel.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof.° Joaquim Barreto, 1000 Bairro Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 37.942/2018. PP nº 21/2019 às 09:30 horas do dia 13/03/2019.
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Avaliação Psicológica com credenciamento na Policia Federal para
aplicação de 450 (quatrocentos e cinquenta) Testes de Avaliação em
integrantes da Guarda Civil de Cotia.
a) Almir Rodrigues da Rocha – Secretário Municipal de Segurança Pública.
O edital está disponível para a retirada dos interessados, através do sitio
da Prefeitura Municipal de Cotia, www.cotia.sp.gov.br

Edital de Convocação
Pelo presente Edital, faço saber que, nos termos do artigo 6º do Regulamento Eleitoral do SINDRATAR – Sindicato da Indústria
de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de ar no Estado de São Paulo, no dia 15/04/2019, na sede deste Sindicato,
situada na Avenida Paulista, nº 1.313, 7º andar, conjunto 705, nesta Capital do Estado de São Paulo, das 09:00 às 17:00,
será realizada Eleição para a composição da Diretoria, do Conselho Fiscal e Delegados do Sindicato junto ao Conselho de
Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo de 15
dias corridos para o registro de chapas, a contar da data da publicação deste Edital. O requerimento, acompanhado de todos
os documentos necessários, será dirigido ao Presidente do Sindicato, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos que
integram a chapa. A Secretaria da entidade, no período destinado ao registro de chapas, funcionará no horário ininterrupto
das 08:00 às 17:00, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo.A
impugnação de candidatura poderá ser feita até o 5º dia não útil seguinte à publicação da relação da(s) chapa(s) registrada(s),
em petição fundamentada dirigida à Diretoria do Sindicato.Caso não seja obtido o quórum emprimeira convocação, a eleição,
em segunda votação, será realizada no dia 22/04/2019. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se
nova eleição no dia 15/05/2019. O associado interessado em enviar seu voto pelo correio, deverá entrar em contato com a
Sra. Viviane Nunes, pelo e-mail: diretoriaexecutiva@sindratarsp.com.br, para as devidas instruções. Cópia deste Edital será
afixada na sede do Sindicato e enviada aos associados por correspondência eletrônica.Todo o processo eleitoral obedecerá
ao Estatuto e ao Regulamento Eleitoral vigentes. São Paulo, 18/02/2019.Carlos EduardoMarchesi Trombini – Presidente.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/ AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MARIA
ZÉLIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 021/2018 (ID 1.110), realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Cardiologia. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
AVISO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5370/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018

O Pregoeiro da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, diante dos termos do processo administrativo nº
5370/2018, Pregão Presencial nº 04/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de água mineral para compor o estoque anual do setor de almoxarifado para atender a demanda de
consumo desta edilidade, ADJUDICOU o objeto do certame à empresa DOM BOSCO COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL
E BEBIDAS LTDA - ME., e o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul HOMOLOGOU o
procedimento licitatório à empresa DOM BOSCO COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA - ME, no VALOR
GLOBAL de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais).

São Caetano do Sul, 13 de fevereiro de 2019.
FERNANDO JULIO TEIXEIRA

Pregoeiro

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 005/2019, realizado para a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de Manutenção preventiva e corre-
tiva em Ar Condicionado. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

L’S RENTALS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 23.613.758/0001-09 - NIRE 35.300.484.231 - Extrato da Ata da Assem-
bléia Geral Extraordinária em 17/12/2018 - Data, hora e local: 17/12/2018, às 13h, na sede social, Araraquara/SP.
Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade. Mesa: Kaumer Chieppe, Presidente, Patricia Poubel Chieppe, Secretária.
Deliberação Aprovada Por Unanimidade: 1) Aprovado aumentar o capital, atualmente no valor de R$51.912.678,43,
para R$161.912.678,43 mediante a emissão de 110.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no
montante de R$110.000.000,00, que foram subscritas integralmente pela acionista Vix Logística S/A., conforme boletim de
subscrição Anexo III. Fica aprovado que as ações ora subscritas, serão integralizadas pela acionista subscritora mediante
utilização de créditos existentes na contabilidade da companhia no valor de R$50.000.000,00 e aporte de capital no valor
de R$60.000.000,00 a ser realizado em moeda corrente nacional nesta data. Em decorrência da deliberação acima, o artigo
05º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5) O capital social da Companhia é de
R$161.912.678,43, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, dividido em
161.912.677 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Cada ação ordinária confere a seu titu-
lar o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral.”. Ficam os Diretores autorizados a tomarem as medidas
necessárias para efetivação da presente deliberação. Encerramento: Nada mais. JUCESP 78.700/19-0 em 08/02/2019

COMUNICADO
A Claro S.A., em atendimento ao determinado no Ato 823, de 07 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União
de 13 de fevereiro de 2019, comunica aos seus clientes os novos valores máximos homologados e praticados das chamadas
envolvendo terminais do Serviço Móvel Pessoal do seu Plano Básico de Serviço, na modalidade Longa Distância Nacional do
STFC, em vigor a partir de zero hora do dia 25 de fevereiro de 2019, conforme tabela abaixo.

Valores Máximos homologados e praticados em R$

Tipo de Chamada Horário
Valores sem

tributos

Valores com tributos
AC, ES,
RR, SC

e SP MT, MG BA, DF

AP, GO,
MA, MS,
PR e TO

AL, AM, CE,
PA, PB, PE, PI,
RN, RS e SE RJ RO

VC-2 Normal 0,50343 0,70557 0,72592 0,73654 0,74748 0,75874 0,78233 0,82058
Reduzido 0,35240 0,49390 0,50814 0,51558 0,52323 0,53112 0,54763 0,57440

VC-3 Normal 0,62470 0,87554 0,90079 0,91397 0,92754 0,94152 0,97078 1,01825
Reduzido 0,43729 0,61288 0,63055 0,63978 0,64927 0,65906 0,67954 0,71277

Valores válidos para toda Região IV do PGO
1. As tarifas do serviço de 0800 básico, SFL e dos PAS 069, 200, 218, 219, 229 LD seguem as tabelas acima, mantidas as
condições específicas e critérios de tarifação de cada serviço.
2. Tributos incidentes: ICMS (AC, ES, RR, SC, SP = 25%; MT e MG = 27%; BA e DF = 28%; AP, GO, MA, MS, PR e TO = 29%;
AL, AM, CE, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RS e SE = 30%; RJ = 32%; RO = 35%); PIS (0,65%); COFINS (3%).
3. A data-base para futuros reajustes tarifários e o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) básico para o cálculo do
reajuste são aqueles definidos no Ato 9.913, de 17 de dezembro de 2018.
4. A Claro comunica ainda que reduzirá os valores das chamadas do STFC envolvendo terminais móveis SMP de seus Planos
Alternativos de Serviços, aplicando os devidos valores de redução.
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fazum21.com.br ou na Central de Atendimento pelo telefone 10321.


