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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASL/FFT/5004/2018.
Contratação de Seguros de Riscos Operacionais das
Instalações da EMAE, compreendendo Sede,
Almoxarifados, UH Borden, UE Pedreira e Traição e
PCH Rasgão e Porto Góes, em conformidade com a
Especificação Técnica. O edital que estabelece as
condições de participação está disponível para
download a partir desta no sitio 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 zero hora de 13/03/2018 até às
09:00 hs de 14/03/2018. Às 09:00 hs de 14/03/2018
será iniciada a Sessão Pública do Pregão no sitio
acima. Informações com Sr. Vitor Hugo, telefone
11-5613-3943 e e-mail vitor.rosario@emae.com.br.

Banco Safra S.A.
CNPJ 58.160.789/0001-28 - NIRE 35.300.010.990

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30.11.2017
Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de novembro de 2017, às 10h45, na sede social da Sociedade, localizada
na Avenida Paulista, nº 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-930. Presença: Maioria dos membros
do Conselho de Administração. Mesa: Carlos Alberto Vieira - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de novos membros para compor a Diretoria da Sociedade. Deliberação:
Aprovada a eleição, com prazo de mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria, que vigorará até a
posse dos eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de
2018, para o cargo de Diretor, os Srs.: Aleksander Seferjan Junior, brasileiro, casado, físico, RG 8.361.111-3 SSP/
SP, CPF 042.716.768-02, e Reginaldo Marinho Fontes, brasileiro, casado, matemático, RG 59.155.958-4 SSP/
SP, CPF 766.610.837-00, ambos com domicilio na Avenida Paulista, nº 2100, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP
01310-930. Os Diretores ora eleitos não estão impedidos, na forma da lei, para o exercício do cargo aos quais
foram eleitos e preenchem as condições previstas no Artigo 2o do Regulamento Anexo II à Resolução no 4.122, de
2.8.2012, do Conselho Monetário Nacional, tendo apresentado as respectivas declarações e autorizações requeri-
das pela aludida norma, que ficam arquivadas na sede da Sociedade, e somente serão empossados em seus cargos
após a homologação pelo Banco Central do Brasil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata
lavrada em livro próprio da Sociedade e, lida e achada em tudo conforme, sendo assinada por todos os presentes.
(aa) Carlos Alberto Vieira - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Secretário. Carlos Alberto Vieira - Presidente,
Alberto Joseph Safra, David Joseph Safra, Rossano Maranhão Pinto e Silvio Aparecido de Carvalho - Conselheiros.
Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. Carlos Alberto Vieira
- Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob o número 81.689/18-4, em sessão de 14 de fevereiro de 2018
(a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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 de Notificação de Recolhimento da Contribuição Sindical - 2018.

Pelo presente edital, o Sindicato Profissional - Sindicargas/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 61.399.689/0001-63,
com sede na Rua Frederico Abranches, 238 - Bairro de Santa Cecília - CEP: 01225-000 cientifica às Empresas
da categoria profissional que abrange motoristas, manobristas, ajudantes, arrumadores de cargas, operadores
de empilhadeira, mecânicos, funileiros, pintores, eletricistas, borracheiros, abastecedores, faxineiros ou auxiliar
de serviços gerais em empresas de transportes de cargas secas e molhadas e logísticas, todos no ramo de
transporte rodoviário de cargas, em sua base territorial, constituído pelos municípios de São Paulo e Itapecerica
da Serra, que em 24 de fevereiro de 2018, às 10h (conforme edital convocação publicado no jornal Folha de
São Paulo, edições dos dias: 02/02/18, fls. A17; 03/02/18; fls. A18 e 04/02/18, fls. A19) foi firmada coletivamente
por ocasião da assembleia geral extraordinária a AUTORIZAÇÃO PRÉVIA e EXPRESSA para o desconto de
todos os empregados (associados ou não) de 1 (um) dia de trabalho do mês de março, a título de
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas
ou bancos conveniados, com vencimento da Contribuição Sindical em 30 de abril de 2018. Após esta data,
o recolhimento sofrerá os acréscimos legais. A entidade sindical profissional fornecerá as guias para o
recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitada: (a) no endereço da entidade acima mencionado,
(b) via e-mail: cobranca@sindicargas.org.br, (c) pelo telefone: (11) 2858-8366, no horário comercial, ou (d) pelo
site da C.E.F (www.caixa.gov.br), caso não as recebam até o dia 31/03/2018.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018. Natalício Ferreira Alves - Presidente.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASL/FFT/5004/2018.Contratação de
Seguros de Riscos Operacionais das Instalações da
EMAE, compreendendo Sede, Almoxarifados, UH Borden,
UE Pedreira e Traição e PCH Rasgão e Porto Góes, em
conformidade com a Especificação Técnica. O edital que
estabelece as condições de participação está disponível
para download a partir desta no sitio 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 zero hora
de 13/03/2018 até às 09:00 hs de 14/03/2018. Às 09:00 hs
de 14/03/2018 será iniciada a Sessão Pública do Pregão
no sitio acima. Informações com Sr. Vitor Hugo, telefone
11-5613-3943 e e-mail vitor.rosario@emae.com.br.

Supermercado Rossi New Ltda, CNPJ/MF:
09.525.900/0004-70, e IE: 147.096.821.119,
sito à Av. Doutor Assis Ribeiro, nº 5800, Vila
Cisper, São Paulo, SP, CEP: 03827-900.
Comunica o Extravio de 01 Impressora Fiscal:
Nº ZP061300000000010134, Modelo ZPM-300,
última utilização em 19.05.2015.Conforme B.O. nº
1840/2018, Registrado na 50º D.P. Itaim Paulista.

DECLARAÇÃO À PRAÇA

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2018 - O SINDICATO
DOSTRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDUCAÇÃO DE CAPIVARI - SINTEEE
CAPIVARI, CNPJ 04.546.257/0001-02, com sede à RUA TIRADENTES, Nº 955, CENTRO, NA CIDADE DE
CAPIVARI, ESTADO DE SÃO PAULO, com representatividade fixada em sua carta sindical, pelo presente
Edital, faz saber aos senhores empregadores dos estabelecimentos particulares de ensino de: educação
infantil, ensino fundamental e médio, cursos técnicos e profissionalizantes, pré-vestibulares e de ensino
superior no Estado de São Paulo, nos Municípios de: Capivari, Boituva, Cerquilho, Elias Fausto, Jumirim,
Laranjal Paulista, Mombuca, Monte Mor, Pereiras, Porto Feliz, Rafard, Rio das Pedras e Tietê, conforme
dispõe os arts. 578, 580 e 582, da NCLT, e autorização da categoria profissional referente ao desconto da
contribuição sindical ocorrido na Assembleia do dia 27 de Fevereiro de 2018, conforme edital de convocação,
publicado no jornal Folha de São Paulo, dia 22 de Fevereiro de 2018, página A22, que deverão descontar dos
salários de todos os seus empregados Professores e Auxiliares de Administração Escolar, a CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL correspondente a um dia de trabalho dos salários do mês de Março de 2018, via Caixa Econômica
Federal - CEF e recolher nas guias emitidas e enviadas com o código sindical deste sindicato, até o dia 30
de Abril de 2018 (Art. 586 da NCLT). Ficam os empregadores cientificados, desde já, que o não recolhimento
da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 30 de Abril de 2018, importará na multa de 10% (dez
por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1%
(hum por cento) e atualização monetária conforme estabelece o art. 600 da NCLT. Os estabelecimentos de
ensino que não receberem as referidas guias poderão solicitar através do telefone (19) 3491-8067, ou do
e-mail afavarelli@uol.com.br.

Capivari/SP, 28 de Fevereiro de 2018
PROFESSOR ANTONIO FAVARELLI - Presidente do Sindicato

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 011/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada de software
para Gestão Integrada das Normas ABNT ISO 9001:2015, 14001:2015,
50001:2011 e OHSAS 18001:2007. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

COMUNICADO
Hospital e Maternidade do Brás Ltda (Hospital Salvalus), inscrito no CNPJ sob nº

61.342.507/0001-18, com endereço à Rua Bresser, 1954, Mooca, SP/SP, comunica a

quem possa interessar que, em virtude das fortes chuvas ocorridas no dia 11/01/2018,

houve alagamento que destruiu arquivos e documentos: Caixas PM (Prontuários

Médicos) PM 2654 à PM 3370 do período de 15/01/2016 à 17/12/2017. A Diretoria

COMUNICADO
A Greenline Sistema de Saúde S.A., inscrita no CNPJ sob n° 61.849.980/0010-87,

com endereço à Rua Bresser, 1954, Mooca, SP/SP, comunica a quem possa interessar

que, em virtude das fortes chuvas ocorridas no dia 11/01/2018, houve alagamento que

destruiu arquivos e documentos: Caixas PM (Prontuários Médicos) PM 2654 à PM 3370

do período de 15/01/2016 à 17/12/2017. A Diretoria
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ANIEALINEMASS.4MÃOS
Tântrica/relaxante (11)95135-4795
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RostodeMenino, corpodeHomem
eDotXL(11)98398-1091

WWW.SPAANAROSA.COM
Terapêuticaesensual3495-0733

CLÍNICASE
MASSAGENS

SAUNA HOUSE
Massagem, Shiatsu, Sauna,

Hidro, com Japonesas
Loiras, Morenas

Segunda à Sábado

Av. Brig. Luiz Antonio, 1278

www.saunahouse.com.br

Tel: (11) 3288-1818

Cpo. Belo – Prox. Aero CongonhasCpo. Belo – Prox. Aero CongonhasCpo. Belo – Prox. Aero CongonhasCpo. Belo – Prox. Aero Congonhas
Dispomos de Água própria e GeradorDispomos de Água própria e GeradorDispomos de Água própria e GeradorDispomos de Água própria e Gerador

SPA DE MASSAGENSSPA DE MASSAGENSSPA DE MASSAGENSSPA DE MASSAGENS
c/40 Terapeutasc/40 Terapeutasc/40 Terapeutasc/40 Terapeutas

Salas Temáticas, Cafeteria,Salas Temáticas, Cafeteria,Salas Temáticas, Cafeteria,Salas Temáticas, Cafeteria,
Bronze, Saunas,Estac.c/LavaBronze, Saunas,Estac.c/LavaBronze, Saunas,Estac.c/LavaBronze, Saunas,Estac.c/Lava

Rápido,Táxis e Etc...Rápido,Táxis e Etc...Rápido,Táxis e Etc...Rápido,Táxis e Etc...
((((11111111 ))))5533-69555533-69555533-69555533-6955
2ª/ 6ª F – 11/22 hrs2ª/ 6ª F – 11/22 hrs2ª/ 6ª F – 11/22 hrs2ª/ 6ª F – 11/22 hrs

ÚNICA 1°MUNDO!ÚNICA 1°MUNDO!ÚNICA 1°MUNDO!ÚNICA 1°MUNDO!ÚNICA 1°MUNDO!

clínica terraço
jardins

Clinica alto nível, ót. Ambientes p/
relaxar/desfrutar de nossa estru-
tura. Massagistas selecionadas.
Suites climatizadas hidro, estac.
Será um prazer em atende-lo.

2a a 6a f 11/21:30 sab. 11/19h
“Confira Promoções”
Próx. metro butanta.

www.terracojardins.com.br
f: (11) 3812-4826 / 3034-3971
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ADRIANARUAPAMPLONA
Massagem9.7057-3783/3496-3245

DEPILAÇÃOEMASSAGEM
Esfoliação113104-5085

EUEELAS.COM
Vejasite.SaunaMistaLiberal.
(11)3209-2756

LIDIMASSAGENS
SPADepilação(11)2225-0329

MASSAGEM(11)3536-2125
Tatuapéespacodeusa.com.br

MASSAGEMRELAX
EMALPHAVILLE
Comfinalização11-94256-6654

MASSAGEMTÂNTRICANA
V.MARIANA!
Maisprazererelaxamento
(11)5083-1486/2769-0040
www.neozenspa.com.br

MASSAGEMTÂNTRICANO
JARDINS!
Profissionaisespecializadas.
F:(11)3061-1481/2594-2840
www.mandalaspa.com.br

MASSAG.TERAPÊUCTICA
Anti-stress,do-in,shiátsu, stress,
ansiedade,doresemgeral: cervi-
cal, lombar,ciático, etc...edepila-
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EMPREGADOS
PROCURADOS

A

ADVOGADO(A)
COMOAB
Experiênciaemlicitação.Salário:
R$4.500,00.CV.paraEmail:
vagas.licitacao.17@gmail.com

P

PREPARADORE
REGULADOR
M/FDemáquinasinjetorasp/plás-
ticosc/exp.,p/regiãodaZ.Sul
Jabaquara, interessadosenviarCV
p/solange@allmeria.com.br

S

SECRETÁRIA
M/FAdvocacia contrataparac/
atendaocliente/arquivo/agenda.
CVp/meg_costa@hotmail.com

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -
ANDES-SN, escritório de São Paulo, promoverá seleção para contrataçãoANDES-SN, escritório de São Paulo, promoverá seleção para contrataçãoANDES-SN, escritório de São Paulo, promoverá seleção para contrataçãoANDES-SN, escritório de São Paulo, promoverá seleção para contratação
temporária de 3 a 4 meses de pessoas com ou em formação nas áreas detemporária de 3 a 4 meses de pessoas com ou em formação nas áreas detemporária de 3 a 4 meses de pessoas com ou em formação nas áreas detemporária de 3 a 4 meses de pessoas com ou em formação nas áreas de

EDITAL DE SELEÇÃOEDITAL DE SELEÇÃOEDITAL DE SELEÇÃOEDITAL DE SELEÇÃO

Arquivologia / Biblioteconomia
com bom conhecimento histórico,para coletar,avaliar, localizar, identificar,com bom conhecimento histórico,para coletar,avaliar, localizar, identificar,com bom conhecimento histórico,para coletar,avaliar, localizar, identificar,com bom conhecimento histórico,para coletar,avaliar, localizar, identificar,
organizar a relevância de documentos, fotos, filmes, textos históricos ouorganizar a relevância de documentos, fotos, filmes, textos históricos ouorganizar a relevância de documentos, fotos, filmes, textos históricos ouorganizar a relevância de documentos, fotos, filmes, textos históricos ou
outros registros, em regime de 30 horas de trabalho semanais (referênciaoutros registros, em regime de 30 horas de trabalho semanais (referênciaoutros registros, em regime de 30 horas de trabalho semanais (referênciaoutros registros, em regime de 30 horas de trabalho semanais (referência
remuneratória de R$1.500,00 + benefícios).Os (as) interessados deverãoremuneratória de R$1.500,00 + benefícios).Os (as) interessados deverãoremuneratória de R$1.500,00 + benefícios).Os (as) interessados deverãoremuneratória de R$1.500,00 + benefícios).Os (as) interessados deverão
encaminhar carta, com nome completo, endereço, e-mail e telefoneencaminhar carta, com nome completo, endereço, e-mail e telefoneencaminhar carta, com nome completo, endereço, e-mail e telefoneencaminhar carta, com nome completo, endereço, e-mail e telefone
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PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS FOLHA

11/3224-4000

NEGÓCIOS

Coleções Folha: omelhor da
cultura, omelhor da arte e omelhor
do lazer reunidos para você.
Preços imperdíveis. Aproveite para adquirir a sua!

Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo),0800 775 8080 (outras localidades)

ou acessewww.folha.com.br/colecoes

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

Grandes Vozes Soul&Blues

25 livros-CDs os-CDs

Lendas do Jazz Grandes Biografias
no Cinema

30 livros-CDs 28 livros-DVDs

HistóriasdeReis,Príncipes
ePrincesas

Grandes Nomes
da Literatura

25 livros 28 livros

Apenas R$ cada volume.15,90*

Apenas R$ cada volume.19,90

Apenas R$ cada volume.19,90*

Apenas R$ cada volume.17,90

A e.

Apenas R$ cada volume.18,90

19 90*

30 livros CDs

19 90*

19 90*

25 livros

30 li ro30 livr

A

28 livros-DVDs

e

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.
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ALINY GAMA
COLABORAÇÃO PARAOUOL, EMMACEIÓ

Acusado de ser o mentor
doestuprocoletivodequatro
adolescentes em Castelo do
Piauí (PI), Adão José Sousa
da Silva, 43, foi condenado a
100 anos e 8meses de prisão
emregimefechado,emjulga-
mento concluído na madru-
gada desta quarta-feira (28).
Três vítimas foram ouvi-

das. A quarta jovemestupra-
da, de 17 anos, morreu em
decorrência do crime.

Júri popular entendeu
que ele comandouum
grupo de4 adolescentes
para estuprar, torturar
e tentarmatar garotas

Homemde 43 anos nega ter sidomentor de crime contra 4 jovens em 2015

Acusadopor estupro coletivo
é condenadoa 100anosnoPI

Pela legislação brasileira,
no entanto, o cumprimento
máximo de pena não pode
ultrapassar os 30 anos.
O crime ocorreu em maio

de 2015, quando quatro ami-
gas tiravamfotosnoMorrodo
Garroto, ponto turístico do
município, e foramatacadas
porAdãoequatroadolescen-
tes, segundo a acusação.
O júri popular (com 5 mu-

lheres e 2 homens) entendeu
que Adão participou do cri-
me e comandou o grupo de
quatro adolescentes para
estuprar, agredir, torturar e
tentar matar as garotas.

Adão já estava detido na
Casa de Detenção Provisória
de Altos, na regiãometropo-
litanadeTeresina. Elenegou
aparticipaçãonocrimeeafir-
mou que não estava na cida-
de na ocasião. A defesa dele
foi feita pelos defensores pú-
blicos Darci Filho e Leandro
Ferraz. Eles informaram que
vão recorrer da decisão.
Durante todo o dia, o mu-

nicípio de Castelo do Piauí
contou com reforço policial,
pois o crime chocou a popu-

laçãoeumamultidãoseaglo-
merou na frente do fórum
até a saída do veredicto.
Os quatro adolescentes

acusados pelo crime estão
apreendidos na Unidade de
Internamento em Teresina.
Eles foramcondenadosa três
anos de internação.
Três dos jovens são tam-

bém acusados de assassinar
um rapaz de 17 anos, espan-
cado enquanto cumpria me-
dida socioeducativa. Ele ha-
via sido delator do grupo.

Fabio Braga - 12.jun.2015/Folhapress

Fachada da escola onde estudavam as vítimas do estupro


