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NICOLA PAMPLONA
dorio

APetrobras informounes-
ta segunda-feira (23) que a a
produção nacional de petró-
leo e gás começou a ser nor-
malizada com o fim da greve
noprincipal sindicatode tra-
balhadores da companhia,
anunciado na sexta (20).
Durante a paralisação, a

estatal deixou de produzir
2,29milhões de barris de pe-
tróleo e 48,4 milhões de me-
tros cúbicos de gás natural.
Ovolumedepetróleoequi-

vale a quase um dia de pro-
dução da empresa (em outu-
bro, a estatal extraiuamédia
2,19milhões de barris de por
dia, incluindo suas ativida-
des no exterior).
No caso do gás, a perda

provocada pelos grevistas
equivaleapoucomaisdame-
tade damédia de 90milhões
demetros cúbicos por dia re-
gistrada em outubro.
Considerando os preços

médios de vendade petróleo
e gás natural no terceiro tri-
mestre, a Petrobras teve per-
das de cerca de US$ 115 mi-
lhões durante a greve.

maior parte
Ofimdamobilização já foi

aprovado pela maior parte
dos trabalhadoresdaestatal.
Faltamapenasoscincosin-

dicatos filiados à Federação
Nacional dos Petroleiros
(FNP), que votarão nesta se-
mana indicativo de suspen-
são domovimento.
Agreve foi iniciadanasba-

sesdaFNPnodia 29deoutu-
bro.Trêsdiasdepois,ganhou
aadesãodos sindicatos filia-

dos à Federação Única dos
Petroleiros (FUP), que repre-
senta a maior parte dos em-
pregados da companhia.
Os petroleiros ligados à

FUPnunca tornarampúblico
qual o reajuste salarial que
pretendiam —os da FNP pe-
diam 18%.
Osempregadosquestiona-

vam ainda o plano de negó-
cios da companhia, que pre-
vê corte de investimentos e
vendadeativos.Pediamtam-

bém a manutenção de direi-
tosacertadosemacordos tra-
balhistas anteriores.
A proposta final aceita pe-

la categoria garantiuumrea-
justede9,53%ecriouumgru-
po de trabalho para discutir
alternativas ao plano de ne-
gócios.
Alémdisso,aestataldesis-

tiu de fatiar as negociações
salariais por subsidiárias —
um dos principais alvos de
críticas dos sindicatos.

Fimdamobilização já
foi aprovadopelamaior
partedos trabalhadores
nasemanapassada; 5
sindicatosaindavotarão

Comparalisação, iniciadano fimdeoutubro, estatal deixoude extrair volumedepetróleo equivalente aumdiade trabalho

Greve recua, e Petrobras retomaprodução

dorio

Asincertezascomrelação
à Sete Brasil levaram a Pe-
trobrasa reconhecerperdas
deR$676milhões como in-
vestimento feito na opera-
dora de sondas de perfura-
ção de poços petrolíferos.
A informação está no ba-

lanço do terceiro trimestre
da estatal, que apresentou
prejuízo de R$ 3,8 bilhões e
ampliouaspreocupaçõesde
analistas com relação à ca-
pacidade da empresa de le-
vantar recursos para cum-
prir seus compromissos.
Procurada, a Petrobras

nãorespondeuaopedidode
esclarecimentos sobre as
perdas na Sete Brasil, cria-
daem2010emparceriacom
instituições financeiras pa-
ra fornecer 28 sondas para
o pré-sal.
AFolhaapurouqueaem-

presa decidiu fazer a baixa
no ativo ao reconhecer que
o valor de mercado da Sete
Brasil é hoje inferior ao in-
vestimento realizado na
companhia.
Petrobras e Sete vêm ne-

gociandoreduçãononúme-

ro de sondas para adequar
oscontratosànovaprojeção
de investimentosdaestatal.
“A dinâmica da Setemu-

doumuitonoúltimoano.A
grande questão é: quantas
sondas a empresa vai reco-
nhecer em seu balanço?”,
comentouoanalistaMarcos
Severine, do JPMorgan.
APetrobrasdiznobalan-

çoqueasperdas referem-se
às suasparticipaçõesnaSe-
tedeformadiretaepormeio
do Fundo de Investimentos
emParticipações (FIP) Son-
das, que somam 9,36% do
capital da companhia.
A estatal reduziu o valor

patrimonial de sua partici-
pação na Sete Brasil de R$
746milhõesno finalde2014
para R$ 335 milhões no dia
30 de setembro —somando
as fatias direta e indireta.
A crise da empresa de

sondas, na qual sócios e os
credores já colocarammais
de R$ 20 bilhões, agravou-
secomseuenvolvimentona
Lava Jato e preocupa os in-
vestidores.
AlémdaPetrobras, aSete

tem como sócios os bancos
BTG e os fundos de pensão
Petros,Previ,ValiaeFuncef.
Desde o início do ano, acio-
nistasvêmanunciandopro-
visõesparaperdascomaem-
presa. (NICOLA PAMPLONA e LUCAS
VeTTORAZZO)

Empresa informa
perdadeR$676mi
comaSeteBrasil

ricardo Moraes - 3.nov.2015/reuters

Faixa de paralisação em frente à Reduc, refinaria da Petrobras emDuque de Caxias (Rio)

Extravio
A Arysta Lifescience do Brasil Indús-
tria Química e Agro Pecuária Ltda, CNPJ
62.182.092/0010-16, estabelecida na Ro-
dovia Presidente Castelo Branco Km 30,5
- Setor 3B, nº 11100 – Bairro dos Altos,
Barueri/SP, comunica que foi extraviado os
Danfe’s nºs 26943. Caso sejam encontra-
dos considerá-los sem efeito. Barueri, 18
de novembro de 2015.GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 012/2015 – PROCESSO Nº 023/2015/CP

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, torna pública a presente ALTERAÇÃO do EDITAL cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS, GERENCIAMENTO E
CONTROLE DE ACESSO, RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO PORTO DE SUAPE. Valor
máximo aceitável R$ 7.598.337,60 (sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). Torna
público ainda a remarcação da sessão de abertura, a qual será processada de acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas
no instrumento convocatório. Recebimento das propostas até: 28/12/2015 às 10:00. Abertura das propostas: 28/12/2015 às 10:05. Início da
disputa: 28/12/2015 às 10:10 (horário de Brasília).O edital está disponível no site www.compras.pe.gov.br, ou através do e-mail: cpl@suape.
pe.gov.br ou ainda pessoalmente,devendo portar CD virgem e carimbo ou cartão com o nº do CNPJ da empresa, para cópia dos arquivos na sala
da Comissão de Pregão, localizada no Km.10, Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-PE das 08h00min as 12h00min e das 14h00min
as 16h00min, dias úteis. Fone: (081) 3527-5025. Ipojuca (PE), 23 de novembro de 2015.

PRISCILLA F. C. BRANCO – Pregoeira

Edital de Convocação - Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Pedras - SSMRDP
convoca os associados em condição de votar e ser votado para a inscrição de chapas visando
concorrerem à eleição da Entidade para o mandato no período de 2016/2021. Interessados deve-
rão comparecer á sede do Sindicato, Rua Mario Ernesto Montagnani, n. 33, bairro São Cristóvão,
Rio das Pedras/SP, CEP: 13390000, para a inscrição de chapas, no prazo de (3) três dias conse-
cutivos iniciando em 25/11/2015 e encerrando-se no dia 27/11/2015. Atendimento aos associados:
o pedido de inscrição será nos horários das 8h00min às 17h00min nos dias supra. Interessados
deverão apresentar: a) requerimento em três vias para a inscrição de chapas; b) Fichas de quali-
ficação preenchidas; c) Documentos: Carteira de Trabalho (CTPS), RG, CPF/MF, comprovante de
quitação das obrigações financeiras com o Sindicato, comprovante de regularidade social. Serão
disponibilizadas duas urnas, uma fixa e a outra itinerante. A urna fixa será instalada na sede do
Sindicato, Rua Mario Ernesto Montagnani, n. 33, Bairro São Cristóvão, Rio das Pedras/SP, a urna
itinerante percorrerá os principais postos de trabalho de servidores públicos da cidade. A votação
se dará no dia 10 de dezembro de 2015, com início às 8h00min e término às 17h00min. Após o
encerramento do prazo para a inscrição de chapas, o edital contendo o nome das chapas inscritas
e seus respectivos candidatos serão afixados na sede do Sindicato e o prazo de 3 (três) dias,
estará aberto para impugnação de candidatos e apresentação de recursos. Orlando César Araújo
Dalfré - Presidente do Sindicato. Rio das Pedras, 24 de novembro de 2015.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-43/2015 para

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos na Área
de Pediatria Clínica e Enfermaria Infantil - Urgência e Emergência. O Edital estará
à disposição dos interessados somente no dia 01/12/2015 das 9h às 16h, no Hospital
de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº
2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

A SPDM - CTO ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUT. CEAF
VL MARIANA, convida as empresas interessadas em participar da Tomada
de Preços nº SE-72/2015 para Prestação de Serviços de Vigilância e

Tomada de Preços nº SE-71/2015 para Prestação de Serviços de Portaria, os
Editais estarão à disposição dos interessados somente no dia 30/11/2015 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.

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) Construtami Engenharia
e Comércio Llta., expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução, PROC. Nº 1008298-27.2015.8.26.0005, que Francisco Bispo Barreto Epp move contra Construtami Enge-
nharia e Comércio Llta. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado
de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU
DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, que no dia 21/01/2016, às 14:00 horas, no local destinado
às Hastas Públicas do Fórum Foro Regional V - São Miguel Paulista, sito na Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São
Paulo, o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou quem legalmente as suas vezes fizer, levará em 1ª hasta o bem abaixo
descrito e avaliado, para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer acima da avaliação, ficando desde já
designado o dia 17/02/2016, às 14:00 horas, para realização de 2ª hasta, caso não haja licitantes na primeira, no
mesmo local, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito preço vil (art. 692 do CPC),
sendo que pelo presente edital fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) supracitados intimados das designações supra, caso não
localizados para intimação pessoal.O bem é descrito como:”01 (um) veículo Ford/F4000,ano 2010/2010,placa EQH-
2328; 01 (um) veículo Ford/F4000, ano 2010/2010, placa EQL-3932; 01 (um) veículo Ford/F4000, ano 2010/2011,
placa EQN-2668”, avaliados em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada um, sendo o valor total de
R$ 210.000,00 (duzentos mil reais), que será atualizado na data da hasta. Não há informação sobre a existência de
ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados, conforme art. 686,V, do CPC. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Convocação - A.G.E.
O Sindemvideo - Sindicato das Empresas Videolocadoras de Filmes e Games e de Bens Móveis do Estado de São Paulo,
por seu Presidente, convoca a todos os proprietários de empresas Videolocadoras do Estado de São Paulo, conforme os Estatutos
Sociais, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27 de novembro de 2015, em primeira convocação
com quorum estatutário às 12:00 horas na sede da Entidade, à Rua Antonio Toledo Piza, 163 - Lapa - São Paulo, Capital. Não havendo
quorum na primeira convocação, fica a segunda e última convocação marcada para o mesmo dia, com qualquer quorum, às 12:30 horas
no mesmo local. A A.G.E. deliberará sobre as seguintes pautas: I. Mudança de Endereço da Sede; II. Previsão Orçamentária para 2016;
III. Contribuições Patronais 2016 e IV. Assuntos Gerais. São Paulo, 24 de novembro de 2015. Luciano Tadeu Damiani - Presidente.

PREGÃO Nº 067/2015 - PROCESSO Nº 27615/2015
A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP comunica aos
interessadosqueseencontraabertooedital dePregãoabaixo: Edital dePREGÃO
PRESENCIAL nº 067/2015 para serviços de instalação de sistema de
climatizaçãodo tipo água gelada (Chiller), destinadoaoHospital Estadual
Sumaré, do tipo menor preço, cuja sessão pública será realizada no dia
14/12/2015, às 09h30; Local: Auditório da Fundação de Desenvolvimento da
Unicamp - FUNCAMP - localizado na Avenida Érico Verissimo, 1251, Campus
Unicamp,DistritodeBarãoGeraldo,MunicípiodeCampinas/SP.Oeditalnaíntegra
encontra-sedisponívelaosinteressadosnositehttp://www.funcamp.unicamp.
br.Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 19- 3521-2865.
Campinas,23deNovembrode2015.AndréiaCristinaL.NovaisdeSouza-Pregoeira

Condomínio Edifício Central Park Residence Service
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária
Caros Condôminos,
De acordo dom o Código Civil, em seus artigos 1.349 (não administrar convenientemente o
condomínio) e 1.355, nós representando ¼ das frações ideais do condomínio, subscritos abaixo,
CONVOCAMOS vossa senhoria para Assembleia Geral Extraordinária, no Salão de Eventos
localizado no 28º andar do próprio Condomínio, no dia 26 de novembro de 2015 às 20:00 horas,
em primeira chamada, contando com a presença da metade dos votos totais ou às 20:30 horas,
em segunda chamada, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberação
sobre os seguintes assuntos:
- Solicitação de explicações ao síndico e conselho sobre a gestão atual;
- Possibilidade de renúncia;
- Deliberação sobre a destituição do síndico, caso não ocorra a renúncia espontânea.
OBSERVAÇÕES:

É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada por
procuradores, munidos com procurações atualizadas e específicas;
Aausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância
aos assuntos que forem tratados e deliberados;
Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar
nas deliberações.
Esta convocação possui amparo no V. ACÓRDÃO exarado nos embargos declaratórios
sob nº 2159727-39.2015.826.000/5000 proferido pela 30ª Câmara de Direito Privado e dos
Desembargadores Carlos Russo, Andrade Neto (Presidente) e Marcos Ramos:

“...De qualquer forma, os embargos aqui têm utilidade para que se faça observar que aos
condôminos nada impede convocar nova assembleia, desde que não atrelada a deliberações
de assembleia objeto de demanda anulatória.
Assim, pois, cogitado o tema (destituição do síndico), observadas as premissas legais,
poderá ser reintroduzido em assembleia de condôminos (art. 1.349 e 1.355, do Código Civil).”CPTM

CPTM - Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos

CNPJ 71.832.679/0001-23

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, nos termos
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, COMUNICA a todos
os interessados que realizará AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para prestar
esclarecimentos, colher sugestões e contribuições com vistas à
Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento
de Materiais e Equipamentos, visando a Implantação de Sistemas de
Sinalização e Telecomunicações para a Linha 13 – Jade, trecho entre
as Estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos,
nos seguintes locais, dias e horários:
Audiência Pública: Dia 11/12/2015 com inicio às 11h.
Local: Auditório 2B do Centro Municipal de Educação Adamastor
– Piso Térreo.
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Bairro Macedo – Guarulhos/SP.
Audiência Pública: Dia 18/12/2015 com início às 10h.
Local: Auditório C do Edifício Cidade I – Mezanino
Endereço: Rua Boa Vista, nº170 - Centro – São Paulo – SP

BRASIL
LINHA 4 AMARELA - FASE 2
Nº do Empréstimo: 7869-BR
ICB Nº: 41075213
O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO recebeu um financiamento do Banco
Mundial para custear a LINHA 4 AMARELA - FASE 2, e pretende utilizar parte
desse empréstimo para pagamentos relacionados ao contrato para EXECUÇÃO
DA OBRA CIVIL, OBRA BRUTA E ACABAMENTOS, CONTEMPLANDO OBRAS
REMANESCENTES, PARA CONCLUSÃO DA FASE 2 DA LINHA 4 AMARELA
DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ convida licitantes elegíveis a
apresentar propostas seladas para a EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL, OBRA
BRUTA E ACABAMENTOS, CONTEMPLANDO OBRAS REMANESCENTES,
PARA CONCLUSÃO DA FASE 2 DA LINHA 4 AMARELA DA COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO. A licitação será conduzida por meio dos
procedimentos de uma Licitação Pública Internacional conforme especificados
nas Diretrizes do Banco Mundial: Aquisição de Bens, Obras e Serviços que não
sejam de Consultoria sob empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos
Mutuários do Banco Mundial (“Diretrizes de Aquisição”), e está aberta a todos os
licitantes elegíveis conforme definido nas Diretrizes de Aquisição. Adicionalmente,
solicita-se que sejam observados os parágrafos 1.6 e 1.7 que estabelecem a
política do Banco Mundial sobre conflito de interesse. Proponentes interessados
elegíveis poderão obter informações complementares e inspecionar os
documentos de licitação, durante horário comercial [das 9h às 11h30 e das 13h30
às 16h30] no escritório abaixo, de 26 de novembro de 2015 a 12 de janeiro de
2016:
Atenção: Gerência de Contratações e Compras - GCP
Endereço: Rua Boa Vista, 175
Andar/Número do estabelecimento: 2º andar - Bloco B
Cidade: São Paulo
CEP: 01014-001
Endereço Eletrônico: sapereira@metrosp.com.br e rnaricawa@metrosp.com.br
Um conjunto completo de documentos para a licitação pode ser obtido
gratuitamente no site www.metro.sp.gov.br, ou mediante pagamento de R$ 10,00
para aquisição da versão em CD-R no endereço acima. Propostas devem ser
entregues no escritório acima até as 10h do dia 13 de janeiro de 2016. Não serão
permitidas propostas eletrônicas. Propostas atrasadas serão rejeitadas.
As propostas serão abertas publicamente na presença de representantes
designados dos licitantes e de qualquer indivíduo que opte por comparecer às 10h
do dia 13 de janeiro de 2016 no endereço mencionado acima. Todas as propostas
devem estar acompanhadas de Garantia no valor de R$13.800.000,00.

Diretoria de Ensino - Região de Jaboticabal Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região de
Jaboticabal, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2015, OC nº 080313000012015OC00116, objetivando a
Prestação de Serviço de Limpeza em Ambiente Escolar com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos, tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão pública será na data de 07/12/2015 às 09:30
horas, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “Pregão Eletrônico”.
O Edital na íntegra encontra- se no site do Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.imesp.com.
br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

CONCESSIONÁRIA SPMAR RODOANEL SUL E LESTE , torna público que requereu a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo - CETESB a Licença Ambiental Prévia para a Interligação do Rodoanel Trecho Leste com a Estrada dos
Fernandes, localizada no Município de Suzano mediante a apresentação do Relatório Ambiental Preliminar - RAP. Declara
aberto o prazo de 30 dias a partir da publicação desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada no prazo acima definido ao Departamento de
Avaliação Ambiental de Empreendimentos, sito à Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345, Alto de Pinheiros, CEP
05459-900, São paulo/SP.

Acervo Folha.
Os últimos 93 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:


