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thais arbex
de sãopaulo

SecretáriadeAssistência e
Desenvolvimento Social da
gestão Fernando Haddad
(PT), Luciana Temer diz que
o padre Júlio Lancellotti não
é a voz das ruas.
Embora reconheça que o

coordenador da Pastoral da
PopulaçãodeRuaé“umluta-
dor”etenha“umhistórico”li-
gadoàquestãodapopulação
de rua, ela afirma que se “es-
panta” e “questiona tranqui-
lamente” Lancellotti quando
“ele diz que essa gestão não
temumapolíticaparaapopu-
lação de rua”.
“Desconheço, na história

da assistência social, uma

gestão que tenha criado tan-
tosmecanismosnabuscapor
retiraraspessoasdasituação
de rua”, afirmou a secretária
à Folha.
Segundoela, atualmentea

rede socioassistencial da ci-
dadedeSãoPaulocontacom
76 Centros de Acolhida, que
juntos disponibilizam cerca
de 10 mil vagas. Além de 12
espaços que só funcionam
duranteodia, oferecendo re-
feições, lavagem de roupa,
banho, atendimento social e
o encaminhamento para ou-
tras políticas públicas.
“Mais importantedoquea

quantidadedevagasquecria-
mos foi a qualidade das va-
gasquecriamos.Hoje, temos
um atendimento voltado pa-
raadiversidadequeexistena
na rua”, diz sobre as novas
modalidades de acolher fa-
mílias e imigrantes.
Luciana Temer diz que a

gestãodeHaddad tem traba-
lhadopara“encontraromeio
do caminho” entre “duas ex-

pectativas antagônicas” em
relação à população de rua:
asquedefendemaforma“hi-
gienista e imediatista” e os
que entendem que “as pes-
soas podemmorar onde elas
quiserem e não podem ser
perturbadas”.
“A posição da gestão, e

muito claramente expressa-
da pelo prefeito é que tem o
caminho domeio. O que sig-
nifica que essas pessoas têm
que ter suadignidade respei-
tada,masnãopodemocupar
a rua como forma de mora-
dia. Por isso, toda ação da
prefeitura tem sido no senti-
do de desmontar barracos
existentes na rua.”
Segundo a secretária, é es-

sa posição que desagrada o
padre. “É uma ilusão alguém
achar que um dia não vai ter
populaçãoemsituaçãoderua
emSP.Nãoseiseeleimaginou
que Haddad ia ter uma vara
de condão que resolvesse to-
daaquestãodapopulaçãode
rua. Isso,de fato,nãotemos.”

Para filha detemer,
Lancellotti não pode
dizer que gestão incita
violência contra
população de rua

Luciana Temer (Assistência e Desenvolvimento Social)
rebate críticas de religioso a atuação do prefeito de SP

PadreJúlionãoé
avozdasruas,diz
secretáriadeHaddad

de brasília

A Polícia Federal pediu ao
STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça)o indiciamentodogover-
nador de Minas Gerais, Fer-
nando Pimentel (PT), mas a
Procuradoria-Geral da Repú-
blicafoicontráriaàsolicitação.
O governador é alvo da

OperaçãoAcrônimo, que in-
vestiga supostas ilegalidades
na campanha do petista ao
governo mineiro em 2014,

alémdesuspeitasde compra
deMPs e de favorecimento a
empresas com empréstimos
do BNDES na época em que
Pimentel era ministro.
A Folha apurou que, na

avaliação da PF, o governa-
dor pode ser indiciado sob
suspeita dos crimes de cor-
rupção, lavagemdedinheiro
e organização criminosa.
Vice-procuradora-geralda

República, Ela Wiecko argu-
mentouquenãocabeàPF in-

diciar“autoridadescomprer-
rogativa de função” do STJ.
Oministro do STJ Herman

Benjamin baterá omartelo a
respeito do impasse na volta
do recesso do Judiciário.
AdefesadePimentel infor-

mou que não teve acesso às
petições da PF e do Ministé-
rio Público. Afirma, porém,
que “a legislação não autori-
za esse pedido por parte da
autoridadepolicialnessashi-
póteses”. (gabrielmascarenhas)

Polícia e Procuradoria divergem
sobre indiciamento de Pimentel
PFnão pode fazer pedido relativo a governador, diz procuradora

Charles sholl - 27.nov.15/Futura press/Folhapress

O governador deMinas Gerais, Fernando Pimentel (Pt), participa de reunião em brasília

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE LIMPEZA
URBANA DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO – SELUR RP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana de Ribeirão Preto e Região – SELUR RP, nos
termos das Portarias 326 de 1º de março de 2013 e 671 de 20 de maio de 2015 do MTE, devidamente representada
pelo Presidente da Comissão Sr. Ariovaldo Caodaglio, RG Nº 3.351.176-7, CPF/MF 072.227.428-91, com endereço
para correspondências na Av.Thomaz Alberto Whately, 5005 – Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto/SP - CEP - 14078-
550, CONVOCA todas as empresas que nos municípios de Ribeirão Preto, Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski,
Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guará, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Jardinópolis, Luís Antônio,
Monte Alto, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa
de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho e Taquaral,
realizem os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, hospitalares, de serviços de saúde e industriais;
limpeza, varrição e conservação de vias, logradouros públicos, bocas de lobo e ramais de ligação; operação de central
de tratamento de resíduos, usina de compostagem, triagem, reciclagem, incineração, transbordo, aterro sanitário de
resíduos domiciliares e industriais, para participarem de ASSEMBLÉIA GERAL de fundação do Sindicato das Empresas
de Limpeza Urbana de Ribeirão Preto e Região – SELUR RP, a realizar-se no auditório do Stream Hotéis, Rua General
Osório, nº 830/850 – Conjunto Ilhas Gregas - Ribeirão Preto – SP, no dia 03 de fevereiro de 2.016, às 9:00h em primeira
convocação, e, às 9h30minutos. em segunda convocação com qualquer número de presentes para deliberar sobre a
seguinte pauta: 1) Aprovação da Fundação do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana de Ribeirão Preto e Região
– SELUR RP; 2) Discussão e Aprovação do Estatuto Social; 3) Eleição, Apuração e Posse dos primeiros Conselhos:
Consultivo, Fiscal (titulares e suplentes), e Diretor Presidente; 4) Filiação às entidades de grau superior; 5) Redação,
leitura e assinatura da Ata de Assembleia e Autorização de Registro da Entidade Sindical; 6) As decisões tomadas pelos
presentes à assembleia prevalecerão para todos os fins, e 7) Outros assuntos de interesse da categoria.

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2.016
ARIOVALDO CAODAGLIO - Presidente da Comissão

CPF/MF 072.227.428-91

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2016
O SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, entidade sindical patronal com base territorial no ESTADO DE SÃO PAULO, com
sede na Av. Paulista nº 1765, 7º andar, sala 727, CEP 01311-200, nesta Capital, inscrito
no CNPJ sob o nº 74.504.861/0001-43 informa a todas as AGÊNCIAS DE CORREIO
FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, que o vencimento da CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRONAL, relativa ao exercício de 2016, será no dia 29 de janeiro de
2016, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme disposto
nos artigos 578 e 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

São Paulo, 11 de janeiro de 2016.
CHAMOUN HANNA JOUKEH – Presidente

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2015

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 24 de novembro de 2015, na filial da Equatorial Energia S.A., na
cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices
Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 13:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de
correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os
seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone
Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias
Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves. 4. MESA: Presidente:
Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal. 5. DELIBERAÇÕES: Foi
aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto,
que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas
as seguintes deliberações por unanimidade dos votos, com as abstenções mencionadas abaixo:
(i) Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos
do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações; (ii) Autorizar a
prestação de aval pela Companhia, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará
S/A – CELPA, pelo prazo de 02 (dois) anos, no valor de até R$195.024.501,79 (cento e noventa
e cinco milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e um reais e setenta e nove centavos),
para garantir os contratos de seguro garantia listados no Anexo I desta ata, bem como os que
vierem a ser celebrados dentro dos limites de prazo e valor acima mencionados; (iii) Tomado
conhecimento da renúncia do Sr. Sérgio Passos Ribeiro ao cargo de Conselheiro Fiscal da
Companhia, conforme carta de renúncia apresentada no dia 04/11/2015; e (iv) Tendo em
vista as deliberações anteriores, consolidar a composição do Conselho Fiscal da Companhia,
que passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) Moacir Gibur, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 4222236-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob nº 574.558.569-20, domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 630, 13º andar, sala 1303, CEP
80.010-010, Curitiba/PR, como suplente; (ii) Vanderlei Dominguez da Rosa, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 3026420368, inscrito no CPF/MF sob o nº
422.881.180-91, domiciliado à Rua das Andradas, 1534, conjunto 81, cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, e seu suplente, Eduardo da Gama Godoy, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 101655981-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF
sob o nº 395.416.650-04, domiciliado à rua Congo, 63, Vila Ipiranga, CEP 91.380-070, Porto
Alegre/RS, (iii) Paulo Roberto Franceschi, brasileiro, casado, contador, portador da cédula
de identidade RG nº 669.976 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.891.289-72, com
escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto
1305, e seu suplente Claudia Luciana Ceccatto de Trotta, brasileira, advogada, portadora da
cédula de identidade RG nº 4.826.903-6 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 606.362.629-87,
com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Petit Carneiro, nº 1122, Sala 02.
Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos Conselheiros se estenderá
até a assembleia geral que examinar as contas referentes ao exercício social findo em
31/12/2015. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente
ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. ASSINATURA DOS
PRESENTES: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires
Leal; Membros do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos
Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggioro,
Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.
Certifico o registro em 30/12/2015, sob o número 20151379815. Lílian Theresa Rodrigues
Mendonça, Secretária Geral – JUCEMA.

Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggioro, 
Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves. 
Certifi co o registro em 30/12/2015, sob o número 20151379815. Lílian Theresa Rodrigues 
Mendonça, Secretária Geral – JUCEMA.

Equatorial Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 - Companhia Aberta

Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Companhia Aberta nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2015

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 24 dias do mês de novembro de 2015, na filial da Equatorial
Energia S.A. localizada a Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices
Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às
09:00 horas. 2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho:
Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares
Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva e José Silva Sobral Neto. 3. MESA: Presidente: Firmino
Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal. 4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta
a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que
convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, à
unanimidade, as seguintes deliberações: (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 15.12.1976 e posteriores
alterações (“Lei das S.A.”); (ii) Aprovar a destituição da Sra. Ana Marta Horta Veloso, ao cargo
de Conselheira de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada
nesta data; (iii) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição do Conselho
de Administração da Companhia, que passa a ser integrado pelos seguintes membros: Srs. (i)
Eduardo Haiama, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, e
inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (ii) Firmino
Ferreira Sampaio Neto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
n.º 005536790 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping
Leblon; (iii) José Carlos Muniz de Brito Filho, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula
de identidade - RG nº 3.052.343 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.295.907-68, com
endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Candelária, n.º 65, 9º andar; (iv) Lidce
Almeida Silva, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/MA sob o nº 2.502 e no CPF/MF
sob o nº 337.110.384-68, residente e domiciliada à Rua dos Bicudos, nº 07, Quadra 13, apt. 1202,
Ed. Zodiac, Renascença II, São Luís/MA; (v) José Tavares Bezerra Junior, brasileiro, solteiro,
economista, portador da cédula de identidade - RG nº 6669193-1 SSP/MA, inscrito no CPF/MF
sob o n.º 773.000.843-20, residente e domiciliado na Rua Duque Bacelar, Cond. Athenas Park IV,
Bloco 05, Apto. 301, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão; (vi) José Silva Sobral Neto,
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n. 7.445 OAB/MA, devidamente
inscrito no CPF/MF sob o n. 782.483.883-87, domiciliado na cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP
65.070-900. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos Conselheiros
se estenderá até a assembleia geral que examinar as contas do exercício social findo em
31 de dezembro de 2016. (iii) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Sérgio Passos Ribeiro
ao cargo de Conselheiro Fiscal da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada no dia
04/11/2015; (iv) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição do Conselho
Fiscal da Companhia, que passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) Moacir Gibur,
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4222236-4 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob nº 574.558.569-20, domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 630, 13º andar, sala
1303, CEP 80.010-010, Curitiba/PR, como suplente; (ii) Paulo Roberto Franceschi, brasileiro,
casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 669.976 - SSP.PR., inscrito no CPF/
MF sob o n.º 171.891.289-72, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua
Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305, e seu suplente Claudia Luciana Ceccatto de Trotta,
brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 4.826.903-6 SSP/PR, inscrita no
CPF/MF sob o n.º 606.362.629-87, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua
Petit Carneiro, nº 1122, Sala 02; (iii) Vanderlei Dominguez da Rosa, brasileiro, casado, contador,
portador da cédula de identidade RG nº 3026420368, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.881.180-
91, domiciliado à Rua das Andradas, 1534, conjunto 81, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, e seu suplente, Eduardo da Gama Godoy, brasileiro, casado, contador, portador
da cédula de identidade RG nº 101655981-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 395.416.650-
04, domiciliado à rua Congo, 63, Vila Ipiranga, CEP 91.380-070, Porto Alegre/RS; e, por indicação
da acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foram eleitos, (iv)
Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, brasileiro, solteiro, matemático, portador da cédula
de identidade nº 06241634-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 844.097.897-91, domiciliado na cidade
e estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, nº 409, 13º Andar, Centro, e seu suplente,
Sidney do Lago Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade - RG nº
165032-7 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 145.393.819-20, domiciliado na Travessa América, n.º
68, passagem B, casa 17, Coqueiros, Florianópolis/SC; e (v) Denise da Cunha D’Angelo Palácio
Requejo, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade - RG nº 039459798
IFP RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 799.780.027-15, domiciliada na Av. Presidente Vargas, 409,
9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e seu suplente, Wagner Montoro Júnior, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 55460-D, emitida pelo CREA/RJ, e inscrito no
CPF/MF sob o n.º 695120007-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua Pompeu Loureiro, n.º 102/304, Copacabana. Na oportunidade, o
Presidente consignou que o mandato dos Conselheiros se estenderá até a assembleia
geral que examinar as contas referentes ao exercício social findo em 31/12/2015; e (v) Nada
mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. 5. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio
Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal; Conselheiros de Administração Presentes: Firmino
Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra
Júnior; Lidce Almeida Silva e José Silva Sobral Neto. Certifico o registro em 07/01/2016, sob o
número 20151363579. Lílian Theresa Rodrigues Mendonça, Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nos termos do
Estatuto, convocamos todos sócios titulares da
AEAC- Associação de Engenheiros e Arquitetos
de Cajamar, representada por seu presidente
e sua junta eleitoral, para eleição, a realizar-se
à em sua sede, à Av. Deovair Cruz de Oliveira, nº
385, 1º Andar - Sala 05 - Condomínio New Center
– Jordanésia, CEP: 07776-435, nesta cidade de
Cajamar, em 16 de janeiro de 2016, com início às
9hs às 12hs. Presidente JOÃO BATISTA MISSÉ
JÚNIOR - Junta Eleitoral EURICO MARCOS
MISSÉ, PEDRO ROSÁRIO JÚNIOR, ANTONIO
CARLOS GALEOTI DE FREITAS ARRUDA.

A SPDM - REDE ASSIST SUPERV TECN DA SAUDE VL MARIA /
VL GUILHERME, convida as empresas interessadas em participar
da Concorrência nº SE-04/2016 para Prestação de Serviços de

Portaria e Vigilância, o Edital estará à disposição dos interessados somente
no dia 19/01/2016 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 ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)

SELEÇÃO DE CONSULTORES
Brasil
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde de São Paulo
Solicitação para apresentação de Manifestação de Interesse nº 01/2016 para Coordenação e
Acompanhamento das Oficinas de Planificação da Atenção Primária à Saúde, na Região do Vale do
Jurumirim, no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo.
No do Projeto: BR-L1376
No do Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde, recebeu um financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID e se propõe a utilizar parte destes fundos para efetuar pagamentos de despesas
elegíveis em virtude do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo para contratação
de serviços de consultoria visando à Coordenação e Acompanhamento das Oficinas de Planificação da
Atenção Primária à Saúde, na Região do Vale do Jurumirim, no âmbito do Projeto de Fortalecimento da
Gestão Estadual da Saúde de São Paulo, correspondente ao período de fevereiro a setembro de 2016.
A Secretaria de Estado da Saúde convida consultores elegíveis a apresentar o seu interesse para os serviços
solicitados. Os consultores interessados deverão encaminhar informações que demonstrem que estão
qualificados para prestar os serviços (A. indicação de experiência (i) enviar documentos que demonstrem a
realização de trabalhos similares aos indicados nesta MI (folhetos, portfólios, etc.); B. indicação de
profissionais: indicar corpo técnico adequado para execução dos trabalhos, preferencialmente, com
experiência em processos de facilitação e educação permanente em saúde no SUS.
A documentação apresentada subsidiará a formação da lista curta de consultores que serão convidados
a participar do processo seletivo. É permitida a associação em consórcio para melhorar as suas qualificações.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para
Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (2350-9), e está aberta a todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido
nestas normas.
Os consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço eletrônico abaixo indicado.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por correio eletrônico ao endereço abaixo indicado até as
18h do dia 26/01/2016.
Secretaria de Estado da Saúde
At.: Massaru Nonaka
Email: aquisicoesucp@saude.sp.gov.br
Tels.: (11) 4765-0908/0909/0910

Edital - Contribuição Sindical Patronal de2016 - Em cumprimento ao disposto no artigo 605daCLT,oSindicato das Empresas
dePrestaçãodeServiçosaTerceiros,ColocaçãoeAdministraçãodeMãodeObraedeTrabalhoTemporárionoEstadode
São Paulo - SINDEPRESTEM, com sede na Avenida São Luís, 258, 18º, Centro, São Paulo/SP, CNPJ 66.662.974/0001-49, Código

Sindical03778,combase territorial noEstadodeSãoPaulo,informaa todasasempresas integrantesdacategoriaeconômicadasempresasdeprestaçãode
serviçosaterceiros;dasempresasdecolocaçãoeadministraçãodemãodeobra;dasempresasdetrabalhotemporário;dasempresasprestadorasdeserviços
de leitura de medidores em geral inclusive de consumo de água, luz, gás e de entrega e distribuição de contas, documentos, avisos, volumes, máquinas
eletrônicas, cartões magnéticos e de crédito e de vales-transporte, refeição, alimentação e cesta básica; das empresas de administração e operação de
pedágiosedeterminaisdetransportesmarítimos,ferroviárioserodoviários,inclusiveoperaçãodebalsas;dasempresasdeprestaçãodeserviçosdecontrolee
fiscalizaçãode recepção,portariaebombeiroscivis edasempresasdeserviçosgerais compredominânciademãodeobra,queovencimentodacontribuição
sindical patronal relativa ao exercício de 2016,de acordo coma tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos
artigos578e587daConsolidaçãodasLeisdoTrabalho-CLT,seránodia31/01/16,sobpenade incorreremnaspenalidadesestipuladasnoartigo600daCLT.
Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (11) 3215-8250, fax (11)3215-8250,ou ainda pelo
e-mail financeiro@sindeprestem.com.br.SãoPaulo,12/01/2016.VanderMorales -PresidentedoSINDEPRESTEM.

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2016
O SINTELMARK - Sindicato Paulista das Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos,
entidade com registro sindical concedido desde 28/08/2000 sob o nº 46000008643/96, com endereço na
cidade de São Paulo - SP, na Rua da Consolação nº 323 - sala 212, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 01.132.725/0001-04, representante das empresas de telemarketing ou marketing por telecomunicações,
telemarketing das empresas operadoras usuárias das linhas telefônicas dos códigos 200.800.900 e outros
similares, telemarketing bancário, marketing direto via postal, marketing por banco de dados,
teleatendimento, telesserviços, com abrangência territorial no Estado de São Paulo, convoca a todas as
empresas integrantes das categorias econômicas que representa, conforme acima descrito, ao pagamento
da contribuição sindical patronal relativo ao exercício de 2016, com vencimento até 31 de janeiro de 2016,
obedecendo a tabela progressiva abaixo descrita, aprovada pela Federação de Serviços do Estado de
São Paulo, considerando o capital social de cada empresa para o cálculo da contribuição devida, sendo:

TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Linha
Classe de Capital

Social em R$
Alíquota a
Aplicar %

Parcela a
Adicionar (R$)

1 De 0,01 a 14.267,34 Contribuição Mínima 114,14
2 De 14.267,35 a 27.022,95 0,80% 0,00
3 De 27.022,96 a 294.447,15 0,20% 162,14
4 De 294.447,16 a 29.445.750,39 0,10% 456,58
5 De 29.445.750,40 a 157.044.021,72 0,02% 24.013,19
6 De 157.044.021,73 em diante Contribuição Máxima 55.421,99

Maiores informações, bem como para emissão da guia de recolhimento poderão ser obtidas através do
site: www.sintelmark.org.br, e-mail: enquadramento@sintelmark.org.br, ou pelo telefone (11) 3255 6735.
Após o vencimento sem o devido pagamento, ensejarão os acréscimos previstos em lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos as pessoas interessadas a comparecer à Assembleia Geral de Fundação da RAiZ – Movimento Cidadanista, a
ser realizada no dia 22 de Janeiro de 2016, às 19:00 horas, na Avenida Coronel Marcos, 627, CEP 91760-000, Porto Alegre,
RS, Brasil, para participar na mesma na qualidade de Filiado Fundador, ocasião em que estará na ordem do dia:
Eleição da Mesa Diretora da Assembleia de Fundação do Partido Político;
Fundação do Partido Político Raiz - Movimento Cidadanista;
Debate e aprovação do Estatuto do Partido Político Raiz - Movimento Cidadanista;
Debate e aprovação do Programa do Partido Político Raiz - Movimento Cidadanista;
Eleição dos Dirigentes Nacionais Provisórios do Partido Político Raiz - Movimento Cidadanista na forma do Estatuto aprovado
no item 02.
São Paulo, 05 de Janeiro de 2016.
Pré-Filiados da RAiZ – Movimento Cidadanista

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FABRICANTES DE PEÇAS E PRÉ-FABRICADOS
EM CONCRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDPRESP - Assembleia Geral Extraordinária -
Edital de Convocação - Ficam convocados todos os trabalhadores das empresas do Ramo de Fabricação,
Montagem, Acabamento de Peças de Concreto, Estruturas Pré-Fabricadas em Concreto e Produtos de
Cimento em geral em atividade no Estado de São Paulo, associados ou não (artigo 28, § 5º, do Estatuto
Associativo), a participarem das AssembleiasGerais Extraordinárias a seremrealizadasnos dias: 19/01/2016
nos seguintes locais: Av. Dr. Campos Sales, 890 - 3º andar, Cj. 303 - Centro - Campinas - SP, 1ª convocação
às 08:00 hs.; R. Tomaz Simon, 105 - Centro - Itú, SP; 1ª convocação às 09:00 hs; Rua Dr. Almeida, 300 -
Centro - Jundiaí SP; 1ª convocação às 10:00 hs.; 20/01/2016 nos seguintes locais: Rua Roberto Simonsen,
120 - 5º andar - salas 501 a 503 - Centro - S. Paulo - SP, 1ª convocação às 09:00 hs e Rua Assembléia de
Deus, 39 - 2º andar - Cj. 202 - Jd. Três Marias - Cubatão - SP, 1ª convocação às 09:00 hs; 21/01/2016 no
seguinte local: Rua Pernambuco, 2876 - Redentora - São José do Rio Preto - SP, 1ª convocação às 10:00 hs.
22/01/2016 no seguinte local: e Rua Paes Leme, 47 - 4º Andar, CJ. 43 - Centro - Marília - SP, 1ª convocação
às 11:00 hs; de acordo com as normas legais e estatutárias vigentes, a fim de discutir e votar a seguinte
pauta: a) Pauta de reivindicações da categoria a ser encaminhada ao Sindicato das Indústrias de Produtos
de Cimento do Estado de São Paulo - SINPROCIM, para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho
paraoperíodode01/03/2016a29/02/2017;b)concessãodepoderesaoSindicatoparamanternegociações
coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho e, sendo necessário, instaurar dissídio
coletivo junto ao TRT/SP; c) Outorgar poderes de representação nas negociações como um todo;
d) deliberação e fixação da Contribuição prevista no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, e artigo
513, alínea “e”, da CLT, e na forma da lei, em função da representação nas negociações coletivas e para
manutenção e custeio da organização sindical, a ser descontada de todos os trabalhadores da categoria
profissional, sejam estes associados ou não; e) autorizar que a presente Assembleia seja declarada em
caráter permanente até a efetiva conclusão das negociações que venham a ser iniciadas; f) Assuntos gerais.
Caso não seja atingido o quorum estatutário, as Assembleias serão instaladas em 2ª convocação após 1/2
(meia)horadohoráriomarcadopara iníciodaassembleiaem1ªconvocação.SãoPaulo,11de janeirode2016.
Norival Riesz Scaglione - Presidente.
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