
Assim como na iniciativa 

privada, os líderes 

governamentais precisam 

“vender” seus projetos 

para as autoridades, 

fazendo-as enxergar seus 

benefícios e sua urgência

Além das autoridades, os 
governos possuem um 
cliente muito mais exi-

gente: o cidadão. Mas como os 
líderes responsáveis pela Tec-
nologia da Informação podem 
promover a transformação digi-
tal no setor público, enfatizando 
sua devida importância? 

Um exemplo típico é a adoção 
da computação em nuvem, a 
primeira ruptura a ser quebrada 
dentro das organizações. Os ar-
gumentos para que o projeto se 
torne realidade devem ir além da 
redução de custos e da efi ciência 
operacional. 

A realidade é que há uma 
grande mudança em curso na 
sociedade e na vida digital dos 
cidadãos – e os governos que não 
acompanharem esta evolução 
serão impactados negativamente 
pela falta de maturidade tecno-
lógica, o que pode, inclusive, 
colocar em risco a sobrevivência 
de alguns órgãos públicos. Ao 
considerarmos a inovação, o ce-
nário – seja no setor privado ou na 
administração pública – é igual, 
já que ambos estão defasados em 
relação à oferta de serviços para 
o consumidor fi nal.

O principal ponto de vista a ser 
considerado ao estabelecer uma 
estratégia de cloud computing 
é enxergá-la como facilitado-
ra de negócios – um meio da 
organização ser reconhecida 
como inovadora e ágil, gerando 
mais serviços para a sociedade e 
criando novos modelos de aten-
dimento ao cidadão. Afi nal, um 
modelo de gestão efi ciente atrai 
instantaneamente a aprovação 
da população. 

Na era digital isso é imprescin-
dível – com as redes sociais, a so-
brevivência de uma marca pode 
ser defi nida em segundos. No 

caso de uma avaliação positiva, 
é possível aumentar exponen-
cialmente o número de clientes. 
Do contrário, pode-se arruinar 
em segundos uma reputação que 
levou anos para ser construída. 
Para atender às expectativas do 
cidadão, que já está conectado 
e vive na era digital, o Estado 
precisa buscar agilidade e fl e-
xibilidade, rever seus modelos 
de negócios e melhorar sua 
efi ciência operacional. 

E, para que isso seja possível, 
é fundamental desenvolver pro-
jetos abrangentes que busquem 
a adoção de cloud computing e 
de processos que permitam uma 
rápida adaptação às mudanças 
externas. Alguns desafi os para 
a implementação de uma estra-
tégia digital no setor público é a 
forma de contratação de serviços 
prevista na Lei de Licitações – são 
necessários novos modelos e indi-
cadores que abordem a prática de 
contratação de tecnologias que 
surgiram nos últimos anos. 

Seja através da divulgação 
de melhores práticas entre as 
instituições públicas ou na ela-
boração de novos normativos é 
necessário que a contratação 
de serviços em nuvem ganhe o 
dia a dia destas instituições e 
somente com esta prática é que 
será possível atingir a oferta de 
serviços públicos com as plata-
formas digitais.

Para alcançar o sucesso nesta 
jornada, também é preciso per-
ceber o real valor de negócio das 
novas tecnologias – além da van-
tagem competitiva que podem 
promover. A chave para a adoção 
bem sucedida está na mudança 
cultural que deve ser conduzida 
pela alta administração para 
construir uma nova mentalidade 
em torno da experiência e da 
jornada do usuário fi nal.

As pessoas já vivem na era 
digital. E a sua organização? 
Está pronta para atender todas 
as demandas – e exigências – do 
cidadão conectado?

(*) - É vice-presidente de setor 
público da Capgemini no Brasil

(www.br.capgemini.com).

Como acelerar a transformação 
digital no setor público

Delfi no Natal de Souza (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, 
utilizem 

nosso espaço 
para suas 

publicações 
Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para
3106-4171
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Edital de Citação-Prazo 20 dias. Proc.1085148-31.2015.8.26.0100. A Drª. Tamara Hochgreb Matos, 
Juíza de Direito da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital, SP, na forma da lei, etc...Faz Saber a 
Edvania Batista Ferreira, CPF 314.481.978-64, que Associação dos Proprietários Em Aruã Park 
ajuizou ação de Procedimento Comum objetivando a quantia de R$9.780,19 (agosto/2015), referente 
não pagamento das despesas devidas pela unidade L29-11 associação autora, condenando ainda 
às custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a 
acima nominado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a 
fluir após o prazo supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 29/11/2016. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2016

AUMENTO SALARIAL
Empresa pretende atualizar as informações na CPTS do funcionário 
deve mencionar aumento salarial por mérito? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE RECOLHE PELO TETO MÁXIMO É SÓCIA DE OUTRA 
EMPRESA, COMO PROCEDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE 
O PRÓ-LABORE, JÁ QUE RECOLHE PELO TETO?

O segurado que trabalha como empregado em empresa e já possui 
a contribuição previdenciária, não deverá contribuir na condição de 
contribuinte individual (sócio com pró labore). Para tanto deverá ser 
informado na SEFIP com diversas atividades. A empresa que paga 
o pró-labore deverá recolher a contribuição patronal normalmente 
(20%), ainda que o sócio esteja isento. IN RFB 971/2009, artigo 78 § 2º.

PRAZO PARA LICENÇA MATERNIDADE
Qual o prazo de licença maternidade para empresas enquadradas no Sim-
ples, 04 ou o6 meses? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE DO EXAME ADMISSIONAL
Qual a validade do exame médico admissional. No caso de rescisão 
por término de experiência em 90 dias, tem que fazer o demissional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HÁ INCIDÊNCIA DO INSS SOBRE O AVISO PRÉVIO E SOBRE O 13º 
SALÁRIO INDENIZADO?

O Decreto nº 6.727/2009 revogou o art. 214, § 9 º, inciso V, alínea “f” do 
Decreto nº 3.048/99. Portanto, sobre o Aviso Prévio Indenizado e sobre o 13º 
salário indenizado, há incidência do INSS. Base Legal: Decreto nº 6.727/2009.

IMPLANTAR PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Como implantar o plano de cargos e salários na empresa, temos que 
contratar um profissional específico ou empresa capacitada pelo MTE? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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CITAÇÃO - Prazo 20 dias - Proc. nº 0119647-34.2010.8.26.0100. A Dra. Stefânia Costa Amorim 
Requena, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Israel 
Tavares da Silva RG 33.981.729-x e CPF 258.497.258-14 que COOP DE ECON CRED. MUT. POL. 
MIL. SERV. DA SEC. NEG. DA SEG. PUBLICA DO EST. SP, ajuizou uma ação de Execução, para 
cobrança da nota promissória R$ 6.155,39 (MARÇO/2010), que deverá ser atualizado na data do 
efetivo pagamento. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da 
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os 
fatos.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 

3ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040184-
46.2010.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, 
Comarca de São Paulo, Dr. Fabrício Stendard, na forma da lei, etc... FAZ SABER a MARCELO 
ZAMMAR, CPF. 039.316.638-41 e RICARDO EL ZAMMAR DE ALMEIDA, CPF. 308.884.818-61, que 
DA VILA MASCOTE LAVA RÁPIDO ESTACIONAMENTO LTDA, CNPJ. 09.415.820/0001-19 ajuizou-
lhes uma ação de ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a 
condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 22.603,34 (Junho/2010), que deverá ser atualizado 
até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e demais encargos vencidos e os que se 
vencerem, do imóvel não residencial localizado na Rua Palestina, 620 Vila Mascote, nesta Capital. 
Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL 
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUEM a MORA ou CONTESTEM o 
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Orient Relógios do Brasil S. A.
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00  NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar
no dia 14 de dezembro de 2016, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989,
7°. Andar, Conjunto 71 – sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aumento de Capital da Sociedade e 2) Outros assuntos de interesse
social. São Paulo, 05 de dezembro de 2016.  A Diretoria                                                    (6, 7 e 8/12/16)

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 9 horas do dia 16/12/2016, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano,
1986, 11º andar, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 06/12/2016. p. Sergio Casali Prandini - Presidente do Conselho de Administração. (07.08.09/12/2016)

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF 05.965.205/0001-25 NIRE 35.300.350.324

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Instalação: 28/04/2016, às 11:00, na sede social. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: André Gonçal-
ves Dias. Secretário: Fábio Gonçalves Dias. Deliberações: a) Aprovar as contas e as demonstrações fi nanceiras apre-
sentadas pela Diretoria, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015, conforme balanço publicado no Diário Ofi cial 
Empresarial do Estado de São Paulo, página 58, e no Jornal Diário Comercial, página 19, ambos de 19/04/2016, arqui-
vados na sede da Companhia. b) Aprovar a distribuição dos dividendos, no valor total de R$21.643.071,78, a ser pago 
aos acionistas proporcionalmente à participação societária de cada um, primeiro aos titulares de ações preferenciais 
e, em seguida, aos titulares de ações ordinárias, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia. Encerramento: 
Formalidades legais. Mesa: André Gonçalves Dias - Presidente. Fábio Gonçalves Dias - Secretário. Acionistas: André 
Gonçalves Dias; Eduardo Gonçalves Dias; Fábio Gonçalves Dias. O inteiro teor desta, encontra-se arquivada na JUCESP 
sob nº 249.698/16-0 em 08/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Grupo Gonçalves Dias S.A.
CNPJ/MF 09.328.663/0001-04 NIRE 35.300.352.645

Extrato da Ata Da Assembleia Geral Ordinária
Instalação: 28/04/2016, às 15:00, na sede social. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: André Gonçal-
ves Dias. Secretário: Fábio Gonçalves Dias. Deliberações: a) Aprovar as contas e as demonstrações fi nanceiras apresen-
tadas pela Diretoria, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015, conforme balanço devidamente publicado no Diário 
Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, página 66, e no Jornal Diário Comercial, página 15, ambos de 19/04/2016, 
arquivados na sede da Companhia. b) Aprovar a distribuição do dividendo no valor total de R$ 518.209,11 a ser pago 
aos acionistas proporcionalmente à participação societária de cada um, primeiro aos titulares de ações preferenciais 
e, em seguida, aos titulares de ações ordinárias, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia. Encerramento: 
Formalidades legais. Mesa: André Gonçalves Dias - Presidente. Fábio Gonçalves Dias - Secretário. Acionistas: André 
Gonçalves Dias; Eduardo Gonçalves Dias; Fábio Gonçalves Dias. O inteiro teor desta, encontra-se arquivada na JUCESP 
sob nº 249.699/16-3 em 08/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

14ª Vara Cível – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1016639-17.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Batista Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a FABRÍCIO ANDRÉ PRADO BATISTA, CPF. 355.943.318-59, que ROGÉRIO SALVADOR 
PASCUIN, ajuizou-lhe uma ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação do réu ao 
ressarcimento de R$ 97.895,20 (Abril/2016) oriundos dos valores recebidos indevidamente do 
requerente, e ainda, ao pagamento de R$ 29.035,04, oriundos dos honorários advocatícios 
contratuais, bem como ao pagamento de custas processuais, honorários de sucumbência e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 03 de novembro de 2016. 

3ª Vara Cível – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS DIAS. PROCESSO 
Nº 1006794-05.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
BRUNO QUEIROZ SENNA, CPF 424.541.888-56, que VSTP Educação Ltda, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$15.421,92 (Nov/2014), acrescidos de juros e correção 
monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não 
pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixad o 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de 
novembro de 2016. 

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de abril de 2016.
Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2016, às 11h00 horas, na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, nº
779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, CEP 04753-080, Cidade e Estado de São Paulo. Presença: A totalidade
dos membros do Conselho de Administração, a saber: Michel Marc Georges Arnaud, Carlos Alberto Men-
des dos Santos Gomes e José Francisco Gouvêa Vieira. Mesa: Michel Marc Georges Arnaud, como Presi-
dente, e José Francisco Gouvêa Vieira, como Secretário. Ordem do Dia: (i) Deliberação, nos termos do
artigo 12, item “i”, do Estatuto Social, sobre proposta a ser apresentada à Assembleia Geral de aumento de
capital social da Companhia no montante de R$ 422.286,89 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e oi-
tenta e seis reais e oitenta e nove centavos). (ii) Avaliação do desempenho da Companhia durante o exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) Exame, discussão e votação das contas da Diretoria;
(iv) Deliberação sobre a submissão do plano anual de negócios e sobre o orçamento estratégico da Com-
panhia para o ano de 2016 às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (v) Deliberação sobre a sub-
missão das demonstrações financeiras às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (vi) Indicação e
ratificação do ouvidor da Companhia para exercer o mandato que se iniciou em 12 de dezembro de 2015,
nos termos do artigo 30 do seu Estatuto Social; (vii) Aprovação das políticas de risco de mercado e de es-
tratégias para gerenciamento de risco de mercado; de risco de liquidez e de risco operacional, em cumpri-
mento ao disposto nas Resoluções CMN 3464, 4090 e 3380, respectivamente; (viii) Aprovação dos relatóri-
os apresentados pelas auditorias externa e interna; (ix) Aprovação do relatório dos auditores independentes
sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elabora-
do em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, conforme Circular nº 3.467/2009; (x) Apro-
vação do relatório circunstanciado, conforme Resolução nº 2.682; (xi) Aprovação do relatório de gerencia-
mento de risco operacional, conforme Resolução 3380; (xii) Aprovação dos 2 (dois) relatórios apresentados
pelo Ouvidor ao final dos 2 (dois) semestres do exercício de 2015; (xiii) Aprovação dos relatórios anuais
das atividades relacionadas com controles internos, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN
2554; (xiv) Aprovação da política de responsabilidade socioambiental e do seu respectivo plano de ação
para sua implementação, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN 4327; (xv) Aprovação da Políti-
ca de Anticorrupção; (xvi) Aprovação do Manual de Controles Internos – Normativos da Companhia; (xvii)
Aprovação do Relatório de remuneração de Recursos Humanos, conforme Resolução 3921; e (xviii) Dis-
cussão sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram deliberadas pelos Conselheiros
presentes, por unanimidade de votos, as seguintes matérias: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de
sumário; (ii) Aprovar a submissão à referida Assembleia Geral Extraordinária proposta para aumento de
capital social, no montante de R$ 422.286,89 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais
e oitenta e nove centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização da totalidade da Reser-
va de Capital constante do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, no mesmo valor,
com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (iii) Aprovar, sem qualquer reserva,
ressalva ou restrição, o relatório sobre os resultados financeiros da Companhia em relação ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iv) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, documentos es-
tes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Empresas e Negócios”, em suas edi-
ções de 29 de março de 2016; (v) Aprovar a submissão das citadas demonstrações financeiras às Assem-
bleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (vi) Aprovar a submissão do plano anual de negócios e do orça-
mento estratégico da Companhia para o ano de 2016 às referidas às Assembleias Gerais Ordinária e Extra-
ordinária; (vii) Indicar e ratificar a nomeação do Sr. Murilo Lucas Silvério Rosa, brasileiro, casado, publici-
tário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 25.682.420-4-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º
271.030.938-65, com o mesmo endereço da sede da Companhia, para o cargo de ouvidor da Companhia, o
qual terá como atribuição aquelas especificadas no artigo 30 do Estatuto Social da Companhia e que iniciou
o exercício da atividade em 12 de dezembro de 2015; (viii) Aprovar as políticas de risco de mercado e de
estratégias para gerenciamento de risco de mercado; de risco de liquidez e de risco operacional, que lhe
foram submetidas, em cumprimento ao disposto nas Resoluções CMN 3464, 4090 e 3380, respectivamen-
te, e nos termos dos documentos anexos; (ix) Aprovar os relatórios apresentados pelas auditorias externa e
interna; (x) Aprovar o relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e
descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, conforme Circular nº 3.467/2009; (xi) Aprovar o relatório circunstanciado, confor-
me Resolução nº 2.682; (xii) Aprovar o relatório de gerenciamento de risco operacional, conforme Resolu-
ção 3380; (xiii) Aprovar os 2 (dois) relatórios apresentados pelo Ouvidor ao final dos 2 (dois) semestres do
exercício de 2015; (xiv) Aprovar os relatórios anuais das atividades relacionadas com controles internos,
em cumprimento ao disposto na Resolução CMN 2554, relativas ao ano de 2015, nos termos do documento
anexo; (xv) Aprovar a política de responsabilidade socioambiental e seu respectivo plano de ação para sua
implementação, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN 4327, nos termos do documento anexo.
(xvi) Aprovar a Política de Anticorrupção; (xvi) Aprovar o Manual de Controles Internos – Normativos da
Companhia; e (xvii) Aprovar o relatório de remuneração de Recursos Humanos, conforme Resolução
3921. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa para lavratura da presente ata
em livro próprio que foi lida e assinada pelos presentes. Conselheiros Presentes: Michel Marc Georges
Arnaud, Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes e José Francisco Gouvêa Vieira. Mesa: Michel Marc
Georges Arnaud - Presidente; José Francisco Gouvêa Vieira - Secretário. Conselheiros Presentes:
Michel Marc Georges Arnaud, Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes e José Francisco
Gouvêa Vieira. JUCESP nº 399.172/16-6 em 12/09/16. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

EPT ENGENHARIA E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ sob n° 60.730.645/0001-01
Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

A Diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., inscrita no CNPJ sob nº
60.730.645/0001-01 e NIRE N° 353.000.58861, Convoca os srs. acionistas para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2016, às
14:30h, na sede social na Avenida São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, Osasco/SP,
a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) reforma dos estatutos sociais, em espe-
cial no tocante à alteração: a) do Capítulo III “Da administração”, que trata dos órgãos
de administração da sociedade e das suas atribuições, mediante a criação de Conselho
de Administração; b) do Capítulo II “Do Capital e das Ações” em razão da necessidade
de aumento do capital social por meio da integralização de dividendos e de juros sobre
o capital próprio; c) e consolidação dos Estatutos Sociais; 2) renúncia dos atuais Dire-
tores e eleição dos membros do Conselho de Administração e, se for o caso, do Conse-
lho Fiscal; 3) reavaliação do ativo imobilizado da companhia e 4) outros assuntos de
interesse geral da Companhia. A sociedade informa que os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na assembleia geral extraordinária encontram-se à disposi-
ção dos acionistas, na sede da companhia. João Carlos Andreotti Schreiner-Diretor
Superintendente.  Osasco, 25 de novembro de 2016.                            (08, 09 e 10/12)

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 61002314, válida até 05/12/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Doutor Otaviano Pereira
Mendes, nº 940. Setor I. Jardim Corazza. Itu/SP.
AUTO POSTO KM 141 LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à
Estrada Municipal JGR-317, s/nº. Rural. Trevo de Holambra. Jaguariúna/SP.
HILLMAN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 16009722, válida até 12/12/2.018, para
Fabricação de Preparações Tensoativas para Lavagem e Limpeza, sito à Rua Constança,
nº 64. Vila Metalúrgica. Santo André/SP.
CONSÓRCIO DA CAVAP. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
nº 57002166, válida até 30/11/2.021 para Comercialização de Combustíveis Automotivos
(Posto de Abastecimento), sito à Rodovia Presidente Dutra, s/nº. Km 153. Jardim
Diamante. São José dos Campos/SP.
AUTO POSTO NOVO OURO NEGRO LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia e de Instalação, para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito à Avenida João Ramalho, n° 446. Vila Noêmia. Mauá/SP.
RAFAEL FERNANDES FERREIRA ETIQUETAS EIRELI. torna público que requereu junto
ao SEMA a Licença Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação - LPIO
para Fabricação de Papel, Papelão, Cartolina, e Cartão para uso Comercial e Escritório,
sito à Rua Tucanos, nº 114. Jd.Califórnia. Barueri/SP.
FOX PNEUS LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
nº 30010512, válida até 01/06/2.019, para Serviços de Pneus (Recondicionamento,
Recauchutagem, Recapagem ou Remoldagem), sito à Rua Dr. Álvares Rubião, nº 215.
Jd. América da Penha. São Paulo/SP.
ITACOMIX CONCRETO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010499, válida até 10/11/2.020, para Fabricação de Massa
de Concreto Preparada para Construção, sito à Estrada Governador Mario Covas, nº
1.355. Gleba 3A. Campo Limpo. Itaquaquecetuba/SP.

Os dados mostraram ainda que três 
quartos das pessoas reservam uma 
viagem quando tem necessidade 

de ter uma “bela dose de felicidade” e que 
sete em cada 10 dizem que os melhores 
momentos de uma viagem são aqueles que 
fazem com que eles se sintam em casa no 
hotel ou casa alugada. Mesmo sem importar 
o rumo da viagem, a verdade é que a pes-
quisa mostrou que viajar deixa as pessoas 
felizes. Isso vale tanto para um dia em uma 
pequena vila ou para hospedar-se em um 
hotel cinco estrelas à beira-mar. 

Segundo o “Booking.com”, o estudo en-
trevistou 17 mil pessoas em 17 diferentes 
países e mostrou ainda que 70% as pessoas 
se consideram mais felizes viajando do que 
ter bens materiais. Os números mostraram 
que 56% dos entrevistados preferem viajar a 
comprar vestidos, joias ou outros acessórios 

Viajar gera mais felicidade 
que casar Uma pesquisa realizada pelo portal “Booking.com”, mostrou 

que 49% das pessoas dizem que uma viagem as deixam muito 
mais felizes do que o próprio dia do casamento, enquanto 51% 
preferem viajar a sair com o próprio companheiro ou companheira

O efeito emocional de uma viagem 
está presente em todos os momentos, do 
planejamento ao pós-viagem. A fase de 
organização dá a sensação de felicidade 
imediata para 72% dos entrevistados. 
Mais da metade (56%), diz ter o “top” 
da felicidade quando reserva as férias e, 
especialmente, quando recebe uma rápida 
confi rmação dos aluguéis.

“Em um mundo em que o tempo é sempre 
mais dinheiro, quem viaja quer um retorno 
de investimento mais precioso, que valha 
além do tempo ou do dinheiro. Uma viagem 
bem organizada e que permita receber 
facilmente uma confi rmação instantânea 
pode fazer com que nosso nível de felicidade 
drasticamente, independente do tipo de 
viagem e da duração”, diz Shawn Achor, 
estudioso e especialista em “felicidade” 
(ANSA).

e quase a metade (48%) preferem fazer uma 
viagem a reformar a sua própria casa.
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