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B4 Economia SEGUNDA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2020 O ESTADO DE S. PAULO

ENTREVISTA

FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALLFEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALLFEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALLFEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL
Assembleia Geral Ordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Ordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Ordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “a” e “i” do Estatuto, fica convocada para o dia Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “a” e “i” do Estatuto, fica convocada para o dia Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “a” e “i” do Estatuto, fica convocada para o dia Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “a” e “i” do Estatuto, fica convocada para o dia 
07 de outubro de 2020, Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sala de Reunião da Federação 07 de outubro de 2020, Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sala de Reunião da Federação 07 de outubro de 2020, Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sala de Reunião da Federação 07 de outubro de 2020, Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sala de Reunião da Federação 
Paulista de Atletismo, situada na Rua Manuel da Nóbrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 9:30 horas Paulista de Atletismo, situada na Rua Manuel da Nóbrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 9:30 horas Paulista de Atletismo, situada na Rua Manuel da Nóbrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 9:30 horas Paulista de Atletismo, situada na Rua Manuel da Nóbrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 9:30 horas 
em primeira convocação, ou uma hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a em primeira convocação, ou uma hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a em primeira convocação, ou uma hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a em primeira convocação, ou uma hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a 
seguinte “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior; b) Conhecer e julgar o Relatório seguinte “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior; b) Conhecer e julgar o Relatório seguinte “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior; b) Conhecer e julgar o Relatório seguinte “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior; b) Conhecer e julgar o Relatório 
referente a temporada de 2019; c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades referente a temporada de 2019; c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades referente a temporada de 2019; c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades referente a temporada de 2019; c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades 
financeiras bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de financeiras bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de financeiras bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de financeiras bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de 
2018 e 2019; d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual; e e) Assuntos Gerais.2018 e 2019; d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual; e e) Assuntos Gerais.2018 e 2019; d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual; e e) Assuntos Gerais.2018 e 2019; d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual; e e) Assuntos Gerais.

São Paulo, 18 de setembro de 2020São Paulo, 18 de setembro de 2020São Paulo, 18 de setembro de 2020São Paulo, 18 de setembro de 2020
Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Presidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de Volleyball

Márcia De Chiara

O  ambiente  de  incerteza  que  
ronda  as  empresas,  especial-
mente em relação a como será 
solucionado  o  grande  déficit  
fiscal do País, inibe a volta do 
investimento produtivo e a re-
cuperação sustentável da eco-
nomia, na avaliação do econo-
mista José Roberto Mendonça 
de  Barros,  sócio  da  MB  Asso-
ciados.  “Enquanto  o  investi-
mento não entrar em cena pa-
ra valer,  não tem sustentabili-

dade.”  A  seguir,  os  principais  
trechos da entrevista. 

l Como o sr. avalia a recupera-

ção da economia?

Em junho iniciou-se uma recu-
peração  que  é  visível  em  al-
guns  segmentos.  Por  exem-
plo,  em  utilidades  domésti
cas,  eletrônicos,  móveis,  ci-
mento. Isso em razão da natu-
reza desses produtos, associa-
do ao volume de dinheiro que 
o  “coronavoucher”  colocou  
no  sistema.  Chegamos  a  60  
milhões  de  pessoas  receben-
do pelo menos R$ 600. É uma 
montanha  de  dinheiro.  Se  
olharmos  do  ponto  de  vista  
dos setores de produção, a re-
cuperação  é  mais  perceptível  
na indústria,  tanto que existe 
dificuldade  de  entrega  de  al-

guns produtos. A recuperação 
se manteve em julho, agosto e 
até agora. Dependendo de on-
de você olha, dá um certo en-
tusiasmo.  Entretanto,  o  setor  
de serviços, que é a maior par-
te do PIB, vai mais lentamen-
te. Por isso, não é uma recupe-
ração  em  V.  É  uma  retomada  
lenta  e  muito  desigual  entre  
setores,  tamanho  de  empre-
sas e tipo de empresas.

l Qual foi o papel do auxílio 

emergencial na retomada e co-

mo fica daqui para frente?

Ninguém discorda que o gran-
de motor desse movimento foi 
o auxílio emergencial. O que vai 
acontecer  nos  quatro  últimos  
meses é que teremos um dente. 
Esse grupo de cerca de 60 mi-
lhões  de  pessoas,  que  é  muita  

gente – nunca tivemos nada pa-
recido – e que recebeu até agos-
to R$ 40 bilhões por mês, vai re-
ceber  R$  20  bilhões  por  mês.  
Além do auxílio menor, com a 
inflação dos alimentos na casa 
de dois dígitos vão sobrar me-
nos  recursos  para  outros  gas-
tos. Em paralelo, tem muita gen-
te saindo do mercado. Vemos is-
so no pequeno negócio, na loja, 
na prestação de serviços.

l Haverá reflexo no desempre-

go?

O efeito de desemprego ainda 
não  terminou.  À  medida  em  
que há retomada da atividade, 
mais  gente  buscará  emprego.  
Por isso, a taxa de desemprego 
tende a aumentar.

l Há perspectiva de uma recupe-

ração sustentável?

Enquanto o  investimento  não  
entrar em cena para valer, não 
tem sustentabilidade. Até por-
que não tem privatização, tem 
pouca concessão, há uma incer-
teza enorme por parte das em-
presas. É curioso, porque esta-
mos tendo  notícia  de  falta de  
certos produtos, mas isso não 
necessariamente é garantia de 
que vai ter investimento. A de-
manda começa a melhorar e a 
empresa tem de tomar uma de-
cisão difícil, por exemplo, am-
pliar o turno de produção, que 
custa  dinheiro.  A  dúvida  que  
todas as empresas estão tendo 
é se a demanda vai  se manter  
para  justificar  a  ampliação  de  
turno e a sua manutenção.

l O que precisaria fazer para vi-

rar essa chave?

Acho que o que está assustan-
do muito é o que está aconte-
cendo na  parte macro.  A pan-
demia levou à expansão da po-
lítica fiscal que 100% dos ana-
listas  brasileiros  apoiaram.  O  
“coronavoucher” foi um movi-
mento correto. Entretanto, ele-
vou  o  déficit  público,  que  ia  
ser de R$ 100 bilhões, para R$ 
900 bilhões. A grande dúvida é 
o  que  vai  acontecer  com  a  
questão fiscal. A trombada que 
tivemos entre a Economia (mi-
nistério) e o Planalto, com de-
sejo  intenso  de  partir  para  
uma  política  populista  de  ex-
pansão  de  gastos,  obviamente  
só  acentua  as  dúvidas  que  os  
mercados têm. Ao mesmo tem-
po, as reformas, que já eram di-
fíceis,  parecem  que  estão  se  
tornando  mais  difíceis  ainda.  
Isso  gera  incerteza,  cujo  pri-
meiro  resultado  é  não  ter  in-
vestimento.  Se  pode  dar  uma  
confusão federal, não vai ter in-
vestimento.  Outro  reflexo  da  
incerteza é que a taxa de juros 
longa não cai. A curta está em 
2% ao ano. Mas a taxa longa es-
ta  entre  7%  e  8%,  que  é  alta  
com uma inflação  de 2%. Isso 
porque há dúvidas sobre o que 
vai acontecer com a dívida pú
blica. E o dólar fica lá em cima, 
acima de R$ 5. Qualquer confu-
são no cenário político, que ha-
ja dúvida sobre a parte econô
mica, a primeira vítima é a ta-
xa de juros longa e a outra é a 
desvalorização do real. Daí, fi-
ca essa incerteza, que reforça a 
cautela por parte de todo mun-
do, que segura o investimento.
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ΓΙΑΝΦΕΜΟ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩∏ΕΣ Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΛΤDΑ ΓΙΑΝΦΕΜΟ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩∏ΕΣ Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΛΤDΑ ΓΙΑΝΦΕΜΟ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩∏ΕΣ Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΛΤDΑ ΓΙΑΝΦΕΜΟ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩∏ΕΣ Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΛΤDΑ ,ερmα βρασιλειρα, ινσχριτα να,ερmα βρασιλειρα, ινσχριτα να,ερmα βρασιλειρα, ινσχριτα να,ερmα βρασιλειρα, ινσχριτα να
ϑΥΧΕΣΠ νο 352.244.341−60 ε ΧΝΠϑ/ΜΦ νο 12.157.669/0001−70.Χοmυνιχα α ρετιραδαϑΥΧΕΣΠ νο 352.244.341−60 ε ΧΝΠϑ/ΜΦ νο 12.157.669/0001−70.Χοmυνιχα α ρετιραδαϑΥΧΕΣΠ νο 352.244.341−60 ε ΧΝΠϑ/ΜΦ νο 12.157.669/0001−70.Χοmυνιχα α ρετιραδαϑΥΧΕΣΠ νο 352.244.341−60 ε ΧΝΠϑ/ΜΦ νο 12.157.669/0001−70.Χοmυνιχα α ρετιραδα
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mυνιχο ταmβm α ρεδυο δε χαπιταλ Σοχιαλ δε Ρ∃ 9.600.000,00 , παρα Ρ∃ 7.200.000,00.mυνιχο ταmβm α ρεδυο δε χαπιταλ Σοχιαλ δε Ρ∃ 9.600.000,00 , παρα Ρ∃ 7.200.000,00.mυνιχο ταmβm α ρεδυο δε χαπιταλ Σοχιαλ δε Ρ∃ 9.600.000,00 , παρα Ρ∃ 7.200.000,00.mυνιχο ταmβm α ρεδυο δε χαπιταλ Σοχιαλ δε Ρ∃ 9.600.000,00 , παρα Ρ∃ 7.200.000,00.

Emilly Behnke / BRASÍLIA
Simone Cavalcanti / SÃO PAULO

Enquanto o governo federal en-
frenta  resistência  de  peritos  
médicos sobre o retorno ao tra-
balho presencial,  o presidente 
do INSS, Leonardo Rolim, disse 

ontem que os profissionais que 
alegam falta de condições sani-
tárias para trabalhar presencial-
mente  “estão  mentindo”.  Ro-
lim afirmou que a categoria está 
no rol de atividade essenciais e 
que os profissionais que não re-
tornarem  ao  trabalho  estarão  
sujeitos a medidas administrati-
vas e descontos no salário.

A declaração foi dada em en-
trevista  à  Globonews  na  noite  
deste domingo e reforça o im-
passe entre o governo a Associa-
ção  Nacional  dos  Peritos  
(ANMP), que se opõe à retoma-

da das atividades sob a alegação 
de falta de condições sanitárias 
apropriadas contra a covid-19, 
o que o governo federal nega.

Rolim  ressaltou,  contudo,  
que a maioria dos peritos não 
pensa assim. Para ele, a resistên
cia ao retorno parte de um gru-
po específico, vinculado a uma 
entidade de classe com “interes-
se político por trás”. “O que es-
tá acontecendo é algo de um gru-
po vinculado a uma associação, 
a uma entidade de classe.”

Sem funcionamento presen-
cial desde o início da pandemia, 

a  reabertura  das  agências  do  
INSS é esperada por cerca de 1 
milhão de brasileiros que aguar-
dam uma perícia para receber  
seu benefício. Depois do envio 
de notificações para o retorno 

não  surtir  efeito  em  algumas  
unidades, o governo na última 
sexta-feira, 18, publicou no Diá-
rio Oficial da União (DOU) um 
edital de convocação para que 
os servidores retomem os aten-
dimentos  de  forma  imediata  
em 150 unidades. 

Desconto no pagamento.  Co-
mo o secretário especial de Pre-
vidência  e  Trabalho,  Bruno  
Bianco, já havia sinalizado, Ro-
lim destacou que os profissio-
nais que não forem trabalhar so-
frerão  descontos  na  folha.  

“Além de descontar o salário de 
quem não for trabalhar, a Secre-
taria de Previdência também de-
ve tomar as medidas adminis-
trativas porque não é só a falta, 
mas descumpre a lei a ausência 
do trabalho.”

O  presidente do  INSS  disse  
ainda que não cabe à associação 
realizar inspeções secundárias 
nas agências. Segundo ele, o sin-
dicato pode realizar apenas “vi-
sitas” e apontar eventuais irre-
gularidades. 

Rolim indicou que novas ins-
peções devem ocorrer e que o 
governo federal analisa realizá
las em parceria com o Ministé
rio Público Federal e o Ministé
rio Público do Trabalho.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DELEGADO DA COOPERATIVA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DELEGADO DA COOPERATIVA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DELEGADO DA COOPERATIVA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DELEGADO DA COOPERATIVA 
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃODE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃODE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃODE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO

O Presidente da O Presidente da O Presidente da O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do AtacadãoCooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do AtacadãoCooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do AtacadãoCooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Atacadão, , , , 

CNPJ 52.046.299/0001-19, abaixo assinado no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos CNPJ 52.046.299/0001-19, abaixo assinado no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos CNPJ 52.046.299/0001-19, abaixo assinado no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos CNPJ 52.046.299/0001-19, abaixo assinado no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos 

os associados, para o Processo Eleitoral para Delegado, cujo mandato será de 01 de janeiro de os associados, para o Processo Eleitoral para Delegado, cujo mandato será de 01 de janeiro de os associados, para o Processo Eleitoral para Delegado, cujo mandato será de 01 de janeiro de os associados, para o Processo Eleitoral para Delegado, cujo mandato será de 01 de janeiro de 

2021 até 31 de dezembro de julho 2024, observando-se o seguinte cronograma: 1. Inscrições:  2021 até 31 de dezembro de julho 2024, observando-se o seguinte cronograma: 1. Inscrições:  2021 até 31 de dezembro de julho 2024, observando-se o seguinte cronograma: 1. Inscrições:  2021 até 31 de dezembro de julho 2024, observando-se o seguinte cronograma: 1. Inscrições:  

no período de 01/10/2020 a 30/10/2020; 2. Eleição: no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, no período de 01/10/2020 a 30/10/2020; 2. Eleição: no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, no período de 01/10/2020 a 30/10/2020; 2. Eleição: no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, no período de 01/10/2020 a 30/10/2020; 2. Eleição: no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, 

através do portal do cooperado no sistema de voto eletrônico 3. Posse: em 01/01/2021.  através do portal do cooperado no sistema de voto eletrônico 3. Posse: em 01/01/2021.  através do portal do cooperado no sistema de voto eletrônico 3. Posse: em 01/01/2021.  através do portal do cooperado no sistema de voto eletrônico 3. Posse: em 01/01/2021.  

São Paulo, 21 de Setembro de 2020. São Paulo, 21 de Setembro de 2020. São Paulo, 21 de Setembro de 2020. São Paulo, 21 de Setembro de 2020. Marcelo Hashimoto.Marcelo Hashimoto.Marcelo Hashimoto.Marcelo Hashimoto.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011016-36.2019.8.26.0114 A 
MM. Juiza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa 
Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAGAZINE INFO COMERCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 09.557.390/0001-70 que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO BANKPAR S/A ADMINISTRADOR 
DA AMERICAN EXPRESS AMEX. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$69.165,02, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 26 de abril de 2019 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON

O Presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), em 
observância à competência que lhe é atribuída pelo art. 29, §4º, XVII do Estatuto da entidade, vem, 
pelo presente, convocar a Assembleia Geral da CBTri para Reunião Ordinária Eletiva a se realizar 
no dia 26 de outubro de 2020, às 15h30min em primeira convocação e, em segunda convocação, 
às 16h, por videoconferência na plataforma Google Meet, através do seguinte link de acesso:  
meet.google.com/who-eyuj-pav. A reunião será realizada em atendimento ao art. 27, §§ 1º e 2º do 
Estatuto da CBTri, e terá como ordem do dia a eleição de:
1) chapa de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
2) 3 (três) membros independentes do Conselho de Administração;
3) 2 (dois) membros do Conselho de Administração representantes de federações estaduais filiadas;
4) 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal (ambos para suprir 
vacância definitiva dos respectivos cargos).

Brasília, 21 de setembro de 2020
Ernesto Teixeira Pitanga

Presidente do Conselho de Administração

l Disputa

Perito que alega falta de condições está mentindo, diz Rolim

FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALLFEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALLFEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALLFEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “b” do Estatuto, ficam convocados os filiados da Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “b” do Estatuto, ficam convocados os filiados da Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “b” do Estatuto, ficam convocados os filiados da Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letras “b” do Estatuto, ficam convocados os filiados da 
Federação Paulista de Volleyball para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada Federação Paulista de Volleyball para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada Federação Paulista de Volleyball para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada Federação Paulista de Volleyball para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 07 de outubro de 2020, na Sala de Reunião da Federação Paulista de Atletismo, situada na Rua no dia 07 de outubro de 2020, na Sala de Reunião da Federação Paulista de Atletismo, situada na Rua no dia 07 de outubro de 2020, na Sala de Reunião da Federação Paulista de Atletismo, situada na Rua no dia 07 de outubro de 2020, na Sala de Reunião da Federação Paulista de Atletismo, situada na Rua 
Manuel da Nobrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 10:30 horas em primeira convocação, ou uma Manuel da Nobrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 10:30 horas em primeira convocação, ou uma Manuel da Nobrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 10:30 horas em primeira convocação, ou uma Manuel da Nobrega nº 800, Paraíso, São Paulo, SP, às 10:30 horas em primeira convocação, ou uma 
hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a seguinte “Ordem do Dia”: a) Eleger hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a seguinte “Ordem do Dia”: a) Eleger hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a seguinte “Ordem do Dia”: a) Eleger hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a seguinte “Ordem do Dia”: a) Eleger 
o Presidente, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente da FPV e os Membros do Conselho Fiscal, o Presidente, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente da FPV e os Membros do Conselho Fiscal, o Presidente, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente da FPV e os Membros do Conselho Fiscal, o Presidente, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente da FPV e os Membros do Conselho Fiscal, 
para o mandato 2021/2025. O prazo de inscrição de chapa observado o quanto previsto nos artigos 53 para o mandato 2021/2025. O prazo de inscrição de chapa observado o quanto previsto nos artigos 53 para o mandato 2021/2025. O prazo de inscrição de chapa observado o quanto previsto nos artigos 53 para o mandato 2021/2025. O prazo de inscrição de chapa observado o quanto previsto nos artigos 53 
e 54 e parágrafos será até as 15:00 horas do dia 02.10.2020. e 54 e parágrafos será até as 15:00 horas do dia 02.10.2020. e 54 e parágrafos será até as 15:00 horas do dia 02.10.2020. e 54 e parágrafos será até as 15:00 horas do dia 02.10.2020. 

São Paulo, 18 de setembro de 2020São Paulo, 18 de setembro de 2020São Paulo, 18 de setembro de 2020São Paulo, 18 de setembro de 2020
Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Presidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de Volleyball

Para economista, 
mercado teme que 
governo parta para uma 
política populista de 
expansão de gastos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ, inscrita no CNPJ 50.471.564/0001-80, situada 

na Rua Antônio Afonso, 119, Centro, Jacareí/SP, CONVOCA todas as pessoas que lhe prestaram 

serviço no PERÍODO DE JULHO/1998 A OUTUBRO/2005 a comparecerem no Departamento de 

Recursos Humanos do Hospital munidas de documentos comprobatórios do vínculo de emprego 

(CTPS, PIS/PASEP, TRCT), para regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS junto à Caixa Econômica Federal. 

Jacareí, 15 de setembro de 2020.

Elisete Sgorlon - Superintendente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

Segundo presidente do 
INSS, profissionais que 
não retornarem ao 
trabalho presencial 
sofrerão punições

“O que está acontecendo é 
algo de um grupo vinculado 
a uma associação, a uma 
entidade de classe.”
Leonardo Rolim

PRESIDENTE DO INSS

Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Aviso de Suspensão de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2020 - IPREVSANTOS
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS, situado 

à Rua Dr. Assis Correia nº 20 - Gonzaga - Santos/SP, CEP 11055-310, torna pública a SUSPENÇÃO do certame 

referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020 - cujo objeto da presente licitação é a prestação de 

serviços de vigilância/segurança patrimonial armada - Período Noturno, na instalação Sede do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Santos - IPREVSANTOS, sito à Rua Amador Bueno, nº 223/225 - 

Centro - Santos/SP, sob o regime de empreitada por preço global, pelo período de 12 (doze) meses. A nova data 

de abertura será divulgada na forma da Lei.

Santos, 15 de setembro de 2020

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior 
Presidente

IPREVSANTOS

Daniele Orgem Fernandes da Silva
Presidente - COMLIC - IPREVSANTOS

Thiago Silverio de Souza
Pregoeiro

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO-25/3/2018

Futuro. Sem a confiança do investidor, retomada não se sustenta, afirma Mendonça

‘Incerteza
fiscal trava
a volta do
investimento’

José Roberto Mendonça de Barros, economista

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI-SP) comunica a abertura das licitações:

1. CONCORRÊNCIA Nº 056/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução do remanescente da estrutura pré-moldada e reticulada do 
ginásio poliesportivo do SESI de Bauru-SP.
Retirada do edital: a partir de 21 de setembro de 2020.
Entrega dos envelopes: até as 12h00 do dia 09 de outubro de 2020 e abertura às 15h30.

2. CONCORRÊNCIA Nº 057/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução da reforma e acessibilidade da Escola SESI Vila das Mercês, 
São Paulo-SP.
Retirada do edital: a partir de 21 de setembro de 2020.
Entrega dos envelopes: até as 12h00 do dia 09 de outubro de 2020 e abertura às 14h00.

Os editais podem ser retirados através do portal  www.sesisp.org.br (opção LICITAÇÕES) 
ou na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP.


