
ESTADO - BR - 6 - 20/02/18  B6 - 

Suporte Grafico - ESTADOCO_teste - 10-10-2010

?**?newsup?**?

%HermesFileInfo:B-6:20180220:

B6 Economia TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018 O ESTADO DE S. PAULO

l Desempenho
Haverá pagamento de bônus aos 

funcionários por desempenho

l Meritocracia
Adoção de critérios claros de su-

cessão com base no mérito e am-

plo acesso

l Movimentação interna
Qualquer funcionário poderá se 

candidatar aos cargos abertos 

dentro da estatal

l Plano de carreira
As mudanças preveem alteração 

no plano de cargos e salários em 

2018 para garantir mais mobilida-

de entre as funções

l Mapeamento 
Será criado um comitê multidisci-

plinar para mapear eventuais 

problemas em cada área de atua-

ção da empresa

PRINCIPAIS MUDANÇAS

Fernanda Nunes/ RIO

A Petrobrás vai dar mais um 
passo  para  implementar  a  
cartilha  da  meritocracia  no  
dia a dia dos seus funcioná
rios.  Em  linha  com  o  que  
manda  o  guru  brasileiro  de  
gestão de empresas dos anos 
1990, Vicente Falconi, e com 
exemplos  de  sucesso  do  se-
tor privado, como da cerveja-
ria Ambev, a estatal quer esti-
mular  a  performance  dos  
seus profissionais. Para isso, 
está disposta a pagar bônus 
por  desempenhos  indivi-
duais de empregados, a criar 
um banco de talentos inter-
no e a alterar o seu plano de 
cargos e salários. 

Uma  comitê  multidiscipli-
nar ainda vai ser criado para ze-

lar pela integração dos diferen-
tes  setores  da  companhia.  A  
principal função do grupo  vai  
ser mapear  os principais  pro-
blemas de cada área  e  encon-
trar  soluções  rápidas,  ainda  
que impopulares.

As mudanças foram comuni-
cadas pelo diretor de Assuntos 
Corporativos, Eberaldo de Al-
meida Neto, que assumiu o car-
go no fim de janeiro, no lugar 
de Hugo Repsold, atual diretor 
de Desenvolvimento da Produ-
ção e Tecnologia. Em carta dire-
cionada aos funcionários divul-
gada na intranet, à qual o Esta-
dão / Broadcast teve acesso, ele 
afirma que a companhia ainda 
tem que  avançar  bastante  em  
dois  temas  essenciais  para  o  
seu  futuro:  “a  integração  e  o  
mérito”: “Temos de acelerar es-

se processo, de forma a intensi-
ficar o aumento da eficiência.”

Almeida Neto diz ainda que 
“recompensar o mérito da for-
ça  de  trabalho  é  uma  função  
central  do  RH  (Recursos  Hu-
manos) e um compromisso de 

toda diretoria executiva”. 

Sindicatos.  O  comunicado  
não agradou a Federação Única 
dos  Petroleiros  (FUP),  repre-
sentante dos empregados, que 
interpreta as medidas como um 
retrocesso a um modelo de ges-
tão adotado no governo do ex-
presidente  da  República  Fer-
nando  Henrique  Cardoso,  na  
década de 1990. Coordenador-
geral  da  entidade,  José  Maria  
Rangel afirma que o pagamento 
de bônus por desempenho já foi 
adotado no passado, mas  caiu 
por pressão dos sindicatos. 

“Os  sindicatos  compreen-
dem que o sucesso da empresa 
depende de uma ação conjunta 
dos funcionários e que as com-
pensações por metas atingidas 

devem acontecer por meio do 
PLR (participação nos lucros e 
resultados)”, afirmou Rangel. 

A FUP negocia com a direto-
ria dos critérios de distribuição 
do PLR. A empresa que substi-
tuir objetivos operacionais por 
financeiros, mais difíceis de se-
rem alcançados nesse período 
de crise, segundo a federação. 

Hoje, qualquer promoção ou 
aumento de salário depende da 
vontade dos chefes. No futuro, 
com a adoção de um banco de 
talentos, a petroleira vai adotar 
“critérios claros para sucessão 
com  base  no  mérito  e  amplo  
acesso” e o novo plano de car-
gos e salários que será discutido 
neste  ano  também  deve  dar  
mais mobilidade aos funcioná
rios, como informou o diretor 

de  Assuntos  Corporativos  no  
comunicado aos funcionários. 

Especialista  pela  FGV  Ebap  
(Fundação  Getúlio  Vargas/Es-
cola  Brasileira  de  Administra-
ção Pública e de Empresas), Car-
men  Miguelis  diz  que  um  dos  
efeitos da Operação Lava Jato, 
da Polícia Federal, foi tornar ex-
cessivos  os  sistemas  internos  
de controle das empresas envol-
vidas. Além disso, aponta ela, é 
comum no Brasil os funcioná
rios conviverem em ambientes 
de grande lacuna hierárquica – 
entre as lideranças e o pessoal 
de base – e também de descon-
fiança  interna,  que  “contri-
buem para que os melhores indi-
víduos não apareçam”. 

Procurada, a Petrobrás não se 
pronunciou oficialmente. 
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Χονηεα α χονχορρνχια! Πυβλιχα⌡εσ mενσαισ χοντενδο οσ νοϖοσ 

ΕΜΠΡΕΕΝDΙΜΕΝΤΟΣ 
ΡΕΣΙDΕΝΧΙΑΙΣ Ε ΧΟΜΕΡΧΙΑΙΣ 

λαναδοσ να Ρεγιο Μετροπολιτανα δε Σο Παυλο, εm δεταληεσ. 

ΑΝℑΛΙΣΕ DΟ ΜΕΡΧΑDΟ ΙΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟ 

Τελεφονε: (11) 3665−1590  

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ
ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Entidade filantrópica privada sem fins lucrativos, através do Departamento de Materiais, situado na Avenida 
Rebouças nº 381, Jardim Paulista, São Paulo – SP, torna pública a abertura dos processos de COMPRA PRIVADA, 

cujos detalhes estão disponíveis no site da FFM (www.ffm.br), e que serão regidos pelo seu Regulamento de 

Compras: Tipo MENOR PREÇO: FFM 071-18-CP – Objeto – Fornecimento de “COMPUTADORES COMPLETOS 
(CPU+MONITORES) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO”. FFM 077-18-CP – Objeto – Prestação de 
serviços de “ENGENHARIA CLINICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS”. FFM 104-18-CP – Objeto – Prestação de serviços de “MANUTENÇÃO DE 
DESKTOP-PROFESSIONAL USER MAINTENANCE RENEWAL E SERVER – WEB CLIENTE INTERACTOR 
MAINTENANCE”. FFM 105-18-CP – Objeto – Prestação de serviços de “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA 
DE LAUDOS DO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DE EMERGENCIA DO INRAD”. FFM 107-18-CP – Objeto – 
Fornecimento de “GELADEIRAS CIENTÍFICAS”. 

Jockey Club São Vicente
CONSELHO DELIBERATIVO

Σο ςιχεντε, 16 δε Φεϖερειρο δε 2018. Νοσ τερmοσ δασ δισποσι⌡εσ εστατυτ〈ριασ, πορ ιντερmδιο δεστε, ρχαm οσ Σενηορεσ
Χονσεληειροσ χονϖοχαδοσ παρα α Ρευνιο Εξτραορδιν〈ρια δο Εγργιο Χονσεληο Dελιβερατιϖο, α ρεαλιζαρ−σε νο σαλο 
σοχιαλ �Φ〈βιο Σαλϖαδορ Βει�, λοχαλιζαδο νασ δεπενδνχιασ δο Ηιπ⌠δροmο ςιχεντινο, νο δια 23/02/2018, ◊σ 18η00mιν, εm 
πριmειρα χονϖοχαο, ου εm σεγυνδα χονϖοχαο ◊σ 18η30mιν, χοm θυαλθυερ νmερο δε Χονσεληειροσ πρεσεντεσ, παρα ο
χυmπριmεντο δα σεγυιντε: ΟΡDΕΜ DΟ DΙΑ: 1. Απρεχιαο δο Πεδιδο δε αφασταmεντο φορmυλαδο πελο Πρεσιδεντε δο Χονσεληο
Dελιβερατιϖο, χοm ποσσε δο ςιχε−Πρεσιδεντε δε αχορδο χοm ο Εστατυτο. 2. Ρατιρχαο δοσ ατοσ πρετριτοσ δελιβεραδοσ πελο
Χονσεληο σοβ α πρεσιδνχια δο Dρ. Οσϖαλδο Τερυψα. 3. Χυmπριmεντο δασ εξιγνχιασ φειτασ εm 01/11/2017 πελο Χαρτ⌠ριο 
δε Ρεγιστρο Χιϖιλ δε Πεσσοα ϑυρδιχα δε Σο ςιχεντε, να πρενοταο ν≡ 00021844, δε 25/10/2017. Να εξπεχτατιϖα δε συα 
ιmπορταντε πρεσενα, συβσχρεϖεmοσ− νοσ χορδιαλmεντε.

Λεον Φριεδβεργ Ροζλαωκα − ςιχε−Πρεσιδεντε δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο. ϑοχκεψ Χλυβ Σο ςιχεντε

Eco Securitizadora de Direitos Eco Securitizadora de Direitos Eco Securitizadora de Direitos Eco Securitizadora de Direitos 
Creditórios do Agronegócio S.A.Creditórios do Agronegócio S.A.Creditórios do Agronegócio S.A.Creditórios do Agronegócio S.A.

CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia AbertaCNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia AbertaCNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia AbertaCNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio  das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissorado Agronegócio  das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissorado Agronegócio  das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissorado Agronegócio  das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissora
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por , sociedade por , sociedade por , sociedade por 
ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 
3º andar, cj. 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-433º andar, cj. 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-433º andar, cj. 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-433º andar, cj. 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43    (“Emissora”), nos termos do disposto (“Emissora”), nos termos do disposto (“Emissora”), nos termos do disposto (“Emissora”), nos termos do disposto 
na cláusula 8.3 do Termo de Securitização de Créditos das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de na cláusula 8.3 do Termo de Securitização de Créditos das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de na cláusula 8.3 do Termo de Securitização de Créditos das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de na cláusula 8.3 do Termo de Securitização de Créditos das 56ª e 57ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, 
CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA os titulares dos aludidos CRA a participar de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será  os titulares dos aludidos CRA a participar de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será  os titulares dos aludidos CRA a participar de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será  os titulares dos aludidos CRA a participar de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será 
realizada, em realizada, em realizada, em realizada, em Primeira Convocação,Primeira Convocação,Primeira Convocação,Primeira Convocação, no dia 08 de março de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Pedroso de  no dia 08 de março de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Pedroso de  no dia 08 de março de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Pedroso de  no dia 08 de março de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Pedroso de 
Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Ordem do Dia: Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Ordem do Dia: Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Ordem do Dia: Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Ordem do Dia: 
aprovação da proposta de compra da Fazenda Santa Tecla, consolidada em nome da Emissora após a aprovação da proposta de compra da Fazenda Santa Tecla, consolidada em nome da Emissora após a aprovação da proposta de compra da Fazenda Santa Tecla, consolidada em nome da Emissora após a aprovação da proposta de compra da Fazenda Santa Tecla, consolidada em nome da Emissora após a 
conclusão do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, apresentada por terceiro à Emissora. Os Titulares conclusão do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, apresentada por terceiro à Emissora. Os Titulares conclusão do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, apresentada por terceiro à Emissora. Os Titulares conclusão do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, apresentada por terceiro à Emissora. Os Titulares 
dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com 
poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, nas instalações do poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, nas instalações do poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, nas instalações do poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, nas instalações do 
agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, 
com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da 
Companhia no momento da referida assembleia.Companhia no momento da referida assembleia.Companhia no momento da referida assembleia.Companhia no momento da referida assembleia.
A proposta da Assembleia ficará à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas A proposta da Assembleia ficará à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas A proposta da Assembleia ficará à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas A proposta da Assembleia ficará à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas 
eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/convocacao-assembleia/eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/convocacao-assembleia/eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/convocacao-assembleia/eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/convocacao-assembleia/
clicar em Proposta para Assembleia CRA 56ª e 57ª Séries.clicar em Proposta para Assembleia CRA 56ª e 57ª Séries.clicar em Proposta para Assembleia CRA 56ª e 57ª Séries.clicar em Proposta para Assembleia CRA 56ª e 57ª Séries.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018São Paulo, 20 de fevereiro de 2018São Paulo, 20 de fevereiro de 2018São Paulo, 20 de fevereiro de 2018
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Cristian de Almeida FumagalliCristian de Almeida FumagalliCristian de Almeida FumagalliCristian de Almeida Fumagalli
Diretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com Investidores

l Participação no lucro 

Petrobrás
quer pagar
bônus por
meritocracia

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE ESTADO 

DE ESPORTES – SEESPDE ESPORTES – SEESPDE ESPORTES – SEESPDE ESPORTES – SEESP
O Estado de Minas Gerais, por meio da O Estado de Minas Gerais, por meio da O Estado de Minas Gerais, por meio da O Estado de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria de Estado de Esportes - SEESP, Secretaria de Estado de Esportes - SEESP, Secretaria de Estado de Esportes - SEESP, Secretaria de Estado de Esportes - SEESP, 
torna público que realizará, no dia torna público que realizará, no dia torna público que realizará, no dia torna público que realizará, no dia 
2/3/2018, às 10h, licitação na modalida-2/3/2018, às 10h, licitação na modalida-2/3/2018, às 10h, licitação na modalida-2/3/2018, às 10h, licitação na modalida-
de de Pregão Eletrônico Nº 03/2018, pro-de de Pregão Eletrônico Nº 03/2018, pro-de de Pregão Eletrônico Nº 03/2018, pro-de de Pregão Eletrônico Nº 03/2018, pro-
cesso de compras 1671002 61/2017, cesso de compras 1671002 61/2017, cesso de compras 1671002 61/2017, cesso de compras 1671002 61/2017, 
cujo objeto é aquisição de materiais es-cujo objeto é aquisição de materiais es-cujo objeto é aquisição de materiais es-cujo objeto é aquisição de materiais es-
portivos para atender ao Programa Gera-portivos para atender ao Programa Gera-portivos para atender ao Programa Gera-portivos para atender ao Programa Gera-
ção Esporte. O Edital encontra-se à dispo-ção Esporte. O Edital encontra-se à dispo-ção Esporte. O Edital encontra-se à dispo-ção Esporte. O Edital encontra-se à dispo-
sição no site www.compras.mg.gov.br.sição no site www.compras.mg.gov.br.sição no site www.compras.mg.gov.br.sição no site www.compras.mg.gov.br.
Informações pelo telefone (31) 3915-4789 Informações pelo telefone (31) 3915-4789 Informações pelo telefone (31) 3915-4789 Informações pelo telefone (31) 3915-4789 

Belo Horizonte, 19/2/2017.Belo Horizonte, 19/2/2017.Belo Horizonte, 19/2/2017.Belo Horizonte, 19/2/2017.
Ricardo Alexandre SapiRicardo Alexandre SapiRicardo Alexandre SapiRicardo Alexandre Sapi

Secretário de Estado de Esportes em ExercícioSecretário de Estado de Esportes em ExercícioSecretário de Estado de Esportes em ExercícioSecretário de Estado de Esportes em Exercício

EDITALEDITALEDITALEDITAL
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 
– SINASEFE - SECÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO (SINASEFE/SP)– SINASEFE - SECÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO (SINASEFE/SP)– SINASEFE - SECÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO (SINASEFE/SP)– SINASEFE - SECÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO (SINASEFE/SP), a fi m de dar cumprimento à , a fi m de dar cumprimento à , a fi m de dar cumprimento à , a fi m de dar cumprimento à 
decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0013950-22.2002.4.03.6100, referente ao reajuste de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0013950-22.2002.4.03.6100, referente ao reajuste de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0013950-22.2002.4.03.6100, referente ao reajuste de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0013950-22.2002.4.03.6100, referente ao reajuste de 
28,86%, no qual determina a HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE: 28,86%, no qual determina a HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE: 28,86%, no qual determina a HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE: 28,86%, no qual determina a HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE: ALICE KOLACHINSKY BRANDÃO, ALICE KOLACHINSKY BRANDÃO, ALICE KOLACHINSKY BRANDÃO, ALICE KOLACHINSKY BRANDÃO, 
CARLOS PINTO, MARCO AURELIO VIEIRA PAIS E OLIVER GOMES DA CUNHA.CARLOS PINTO, MARCO AURELIO VIEIRA PAIS E OLIVER GOMES DA CUNHA.CARLOS PINTO, MARCO AURELIO VIEIRA PAIS E OLIVER GOMES DA CUNHA.CARLOS PINTO, MARCO AURELIO VIEIRA PAIS E OLIVER GOMES DA CUNHA. Dessa forma, os  Dessa forma, os  Dessa forma, os  Dessa forma, os 
herdeiros interessados devem entrar em contato com o sindicato (Tel.: 11 3228-7208), até 28 de fevereiro herdeiros interessados devem entrar em contato com o sindicato (Tel.: 11 3228-7208), até 28 de fevereiro herdeiros interessados devem entrar em contato com o sindicato (Tel.: 11 3228-7208), até 28 de fevereiro herdeiros interessados devem entrar em contato com o sindicato (Tel.: 11 3228-7208), até 28 de fevereiro 
de 2018, a fi m de regularizar sua representação processual no processo.de 2018, a fi m de regularizar sua representação processual no processo.de 2018, a fi m de regularizar sua representação processual no processo.de 2018, a fi m de regularizar sua representação processual no processo.

ςΟΧ⊇ ΤΕΜ ςℑΡΙΟΣ ΜΟΤΙςΟΣ

ΠΑΡΑ ΠΥΒΛΙΧΑΡ ΟΣ ΑΤΟΣ

ΣΟΧΙΕΤℑΡΙΟΣ DΑ ΣΥΑ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΝΟ ΕΣΤΑD℘Ο.
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ΧΟΝΣΥΛΤΕ ΝΟΣΣΑ

ΕΘΥΙΠΕ ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ:

3856−2080

Fontes: 1 - Ipsos Connect: EGMMultimídia – julho/16 a junho/17 – Gde. SP – Filtro:AS
10+anos (18.264.400) leitores 7 dias – impresso + digital - Estadão (1.887.800) e concorrente
(342.400). | 2 - Pesquisa realizada pelo Grupo Troiano de Branding com exclusividade para a
publicação Meio & Mensagem. | 3 - Prêmio “Os mais admirados da Imprensa de Economia,
Negócios e Finanças 2017”, realizado por Jornalistas & Cia e Maxpress.

14ςΕΖΕΣ
ΕΛΕΙΤΟ

ο ϕορναλ mαισ
αδmιραδο2

ΜΑΙΣ DΕ 1,8
ΜΙΛΗ℘Ο
ΛΕΙΤΟΡΕΣ
νοΕσταδο1

5ΞΜΑΙΣ
ΑΥDΙ⊇ΝΧΙΑ
χοmπαραδα
αοχονχορρεντε1

Porto Seguro S.A.Porto Seguro S.A.Porto Seguro S.A.Porto Seguro S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 01665-9Companhia Aberta - CVM nº 01665-9Companhia Aberta - CVM nº 01665-9Companhia Aberta - CVM nº 01665-9

CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.30015166.6CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.30015166.6CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.30015166.6CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.30015166.6
CertidãoCertidãoCertidãoCertidão

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/01/2018 às 08h30.Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/01/2018 às 08h30.Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/01/2018 às 08h30.Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/01/2018 às 08h30. Secretaria de  Secretaria de  Secretaria de  Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP - JUCESP - JUCESP - JUCESP - Certifico o Registro sob o número Certifico o Registro sob o número Certifico o Registro sob o número Certifico o Registro sob o número 
80.908/18-4 em 09/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.80.908/18-4 em 09/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.80.908/18-4 em 09/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.80.908/18-4 em 09/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 202/2018.

Pregão Presencial nº 24/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos.
Sessão de processamento do Pregão, recebimento 
e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” 
e “Documentos de Habilitação”: 07 de março de 
2.018, às 09:00 horas.
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Ourinhos, sito à Travessa Vereador Abrahão 
Abujamra, nº 70, fundos, Centro.
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Diretoria de Suprimento da Prefeitura Municipal 
de Ourinhos, sito à Rua Euclides da Cunha, nº 522, 
Centro, no horário comercial, no site da Prefeitura 
(www.ourinhos.sp.gov.br) no link licitações ou 
mediante requerimento da empresa enviado via 
e-mail para licitacao.pmo@gmail.com, sendo que 
quaisquer esclarecimentos a respeito da presente 
licitação poderão ser obtidos na mencionada 
Diretoria ou através do telefone (14) 3302-6000 – 
ramais 6076 / 6123.

Ourinhos, 19 de fevereiro de 2018.
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal.

“Os sindicatos 
compreendem que o 
sucesso da empresa 
depende de uma ação 
conjunta dos funcionários e 
que a compensações por 
metas atingidas devem 
acontecer por meio de 
PLR.” 
José Maria Rangel 

COORDENADOR GERAL DA FUP

FABIO MOTTA/ESTADÃO-10/9/2013

Estatal deve criar um banco de talentos 
e alterar o seu plano de cargos e salários

Integração. Empresa vai criar um comitê multidisciplinar para integrar os setores da companhia e mapear os problemas 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

comunica a abertura da licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018
– Objeto: Aquisição de envelopes saco e ofício com janela.
Retirada do edital: a partir de 20 de fevereiro de 2018.
Sessão de disputa de preços (lances): 07 de março de 2018 às 9h30.

Retirada do edital:
Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelo portal www.sp.senai.br – opção licitações.

Participação no Pregão Eletrônico:
Pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme edital.

Gerência de Administração e Serviços – GAS
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