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É inconcebível Petrobras ter 98%
do refino do país, diz presidente
Rio de JaneiRo Não é conce-
bível que apenas uma em-
presa tenha 98% da capaci-
dade de refino do país, afir-
mou o novo presidente da
Petrobras, Roberto Castel-
lo Branco, em entrevista a
umcanal internodacompa-
nhia, emque defendeu que
a empresa precisa avaliar a
vendadealgumasrefinarias.
“Nãoéconcebívelqueuma

únicacompanhiatenha98%
dacapacidadederefino, se-
jaelaqual for,emumpaís.E
nós estamos sendo alvo de

açõesdoCade[ConselhoAd-
ministrativodeDefesaEco-
nômica]”, disse.
O ex-presidente da Petro-

bras Pedro Parente lançou
um plano para vender 60%
da participação da empre-
sa em ativos de refino e lo-
gísticanoNordesteenoSul.
Masa ideia foi paralisada,

depoisqueoministroRicar-
doLewandowski,doSupre-
mo, determinou que a ven-
da exigiria prévia autoriza-
ção legislativa.
reuters

Karime Xavier/Folhapress

ENTREVISTA
TIRSo MEIREllES
-Rogério Gentile

SãoPaulo Novopresidentedo
Sebrae-SP,TirsoMeirelles,54,
diz que o corte proposto pe-
loministrodaFazenda,Paulo
Guedes,nosrecursosdoSiste-
ma S representará uma rup-
tura significativanasativida-
desdaentidade,“comimpac-
todiretonasobrevivênciados
pequenos negócios”.
A ameaça de redução das

verbas foi feita por Guedes
ainda antes da posse do pre-
sidente Jair Bolsonaro.
“TemdemeterafacanoSis-

tema S”, disse oministro, so-
bre as nove instituições vol-
tadas à formação profissio-
nalemsuasrespectivasáreas
de atuação.
O Sebrae é responsável pe-

lacapacitaçãoeapoioaospe-
quenosnegócios.Em2018,em
SãoPaulo,oorçamentofoide
cerca deR$ 400milhões.
Amaiorpartedosrecursos

provémdascontribuiçõesque
asempresaspagamsobreafo-
lha de pagamento. A receita
própria,obtidacomacomer-
cialização de produtos e ser-
viços,ficouemR$20milhões.
Guedes afirmou que o cor-

te será entre 30% e 50%. Pa-
ra o presidente do Sebrae-
SP, uma redução de 30% sig-
nificaria que 300mil empre-
sas não seriam mais atendi-
das pela entidade.

*
OministrodaEconomia,Pau-
lo Guedes, disse que éneces-
sário“meterafacanoSistema
S”.Oqueosr.achoudessade-
claração? Acontribuiçãodo
SistemaSparaoaumentoda
produtividade, da competi-
tividade e da geração de em-
pregosedeempreendimentos
mais saudáveis, em todos os
elos das cadeias produtivas,
é significativa.
Certamenteoministro,que

reiterouquenãoquerdestru-
iroquefunciona, fezcomes-
sadeclaraçãoumasinalização
daausteridadequevaipontu-
ar sua gestão.
Elecontarácomtodosnós,

representantesdasociedade
civil, para encontrar cami-
nhos que conduzam para a
melhoria do ambiente para
empreender.

Guedeschegouadizerquees-

secortepodeserdeaté50%.O
que isso afetaria, na prática,
nasatividadesdoSebrae? O
corteproposto, independen-
tementedopercentual,repre-
sentará uma ruptura signifi-
cativa nas atividades do Se-
brae, com impacto direto e
imediatonotamanhodenos-
saoperaçãoe,porconsequên-
cia, na quantidade e na qua-
lidade de atendimentos e na
sobrevivência dos pequenos
negócios.
Comumcorte de 30%, 300

mil clientesdeixariamdeser
atendidos, quase 60mil alu-
nos do ensino fundamental
deixariam de ter acesso a li-
çõesdeculturaempreendedo-
raecercade65postosmuni-
cipais seriam fechados.

Por que o sr. diz que o corte
afetaria a sobrevivência dos
pequenos negócios? O Se-
braeatendeaumpúblicoque
éumdospilaresestratégicos
dedesenvolvimentosocioeco-
nômicodoBrasil por sua for-
teatuaçãonageraçãodeem-
pregoedistribuiçãoderenda.
Existem hoje 13,8 milhões

demicroempreendedoresin-
dividuais (MEIs),microepe-
quenas empresas, responsá-
veisporocupaçãode43,6mi-
lhõesdebrasileirosepelage-
ração de 27%do PIB [Produ-
to InternoBruto].
Apesar dessa importância,

sozinhos ainda enfrentam
muitas dificuldades. Preci-
sam de apoio para melhoria
dagestãoedaproduçãoede
um ambiente favorável para
se manter em atividade e se
tornaremcompetitivos.
Asobrevivênciadospeque-

nosnegóciosestádiretamen-
te relacionada a algum tipo
de tratamentodiferenciado.
ParaquemestánoSimples,

a taxa de mortalidade é de
17%nos dois primeiros anos
deatividade. Paraosnãoop-
tantes, a taxa sobepara62%.

QueoutrosprogramasdoSe-
braeseriasafetados? Outro
programa que deverá sentir
forte impactoéodestartups.
Algodrástico,nummomen-

to em que são essas empre-
sas que têmmaior potencial
dealavancarnovastecnologi-
as, captar recursos e colocar
oBrasil emrankingsdepres-
tígionacomunidadeinterna-
cional de inovação.
Masacontaémaiscomple-

xa.Comooorçamentode2019

CortedeGuedesnoSistemaSameaça
sobrevivênciadepequenas empresas
Segundo presidente do Sebrae-SP, proposta deministro pode deixar 300mil sem atendimento

acredita o governo? Como
empresário, acredito que a
criação de empregos ocorre
àmedidaqueseencontreum
ambientemaispropícioàsua
atividade,simplificando,por
exemplo,processosburocrá-
ticos que consomem muito
tempodo empresário.
Hoje,umempresárioperde

incríveis 81,5 dias do ano em
esforço e recursos com uma
papelada semfim.
No Sebrae, ao melhorar a

gestão dos pequenos negó-
cios, estamos fortalecendo
e tornandocompetitivosum
dos principais pilares da ge-
raçãode emprego.

OSistemaSprecisadeajustes?
Há desperdício? A questão
de ajuste de operação e con-
troledoSebraeestápresente
emnossa cultura.
As estratégias de atuação,

planejamento e monitora-
mento foram se adequando
às transformações que pon-
tuaram os últimos 40 anos
—globalizaçãoeaberturade
mercados,criseseconômicas,
novas formas de consumir e
novos consumidores.
Vamos continuar aprimo-

randonossosprocessos,pro-
dutos e serviços, investindo
recursos onde for preciso,
semdesperdícios,paragaran-
tir aos clientes amelhoriade
sua competitividade.

AuditoriadoTCU(Tribunalde
ContasdaUnião)apontouque
osaláriodiretoresdoSistema
Schegaa serduas vezesmai-
orqueosaláriomaisaltopara
amesmafunçãonomercado
detrabalho.Éassim? Nossa
política de remuneração se-
gue os princípios norteado-
res do sistemaSebraeNacio-
nal,quejárecebeuosparece-
res da auditoria doTCUe es-
tá estudando as recomenda-
ções que ali constam.
O presidente do Conselho

Deliberativoeosdemaiscon-
selheirossãovoluntários,não
sendo remunerados de ne-
nhuma forma em suas ativi-
dades.

QuantaspessoasoSebrae-SP
atendeporano? Em2018, fo-
ram mais de 2,5 milhões de
atendimentos a quase 1 mi-
lhãodemicroempreendedo-
res individuais, micro e pe-
quenasempresaseempreen-
dedores potenciais.
OEstado[deSãoPaulo]con-

centra cerca de 4milhões de
pequenosnegócios.
Atingimosumterçodototal

de empreendimentos do pa-
ís. Além disso, mais de 2mi-
lhõesdeempreendedoresre-
ceberamconsultoriaecapaci-
taçãoemgestãodenegócios.
Estamos em mais de 250

municípios, com 33 escritó-
rios regionais, 218 postos de
atendimento e 23 unidades
móveis.

foi todo contingenciado em
outubro,casoocortechegue
aindanesteano,vairepresen-
tarmuitomaisdoqueos30%
ou 50%anunciados.
Teremos de desestruturar

programas e projetos impor-
tantes.

O governo subestima a im-
portância do Sistema S? É
uma questão de tempo pa-
ra que os novos governantes
e legisladores—nosâmbitos
nacionaleestadual—conhe-
çammais detalhadamente o
trabalho,osresultadoseoim-
pactodasatividadesdoSiste-
ma S no comércio, na indús-
tria e no agronegócio.
Por isso, somos favoráveis

ao diálogo franco, objetivo e
claro, que ajude a construir
soluções de aprimoramento
do sistema.
Estamos numa nova fase,

emnívelmundiale local,que
não pode prescindir de uma
rede já qualificada em capa-
citação e consultoria de ex-
celência.
Por que começar do zero,

se podemos redefinirmetas,
ajustar o que for necessário
e seguir contribuindo para
o desenvolvimento perene
doBrasil?

Sehouvesseumareduçãona
contribuição das empresas,
ovalor seria revertidoparaa
criação de empregos, como

“
Ele [oministro
da Economia,
Paulo Guedes]
contará com
todos nós,
representantes
da sociedade civil,
para encontrar
caminhos que
conduzam para
amelhoria do
ambiente para
empreender

Tirso de
Salles
Meirelles,
54

Presidente
do Sebrae-
SP na gestão
2019-2022, é
economista,
administra-
dor de
empresas e
empresário
rural

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

Aviso de Licitação: Licitação Pública Nacional - LPN 001/2019 CEL2 - País: Brasil Programa de Saneamento
Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca PSA Ipojuca Empréstimo No: 2901/OC-BR1. O Estado de Pernambuco, por intermédio
da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, tendo como entidade executora a Companhia Pernambucana de
Saneamento – COMPESA, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para financiar
os custos do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca, e pretende aplicar parte dos
recursos desse Empréstimo em pagamentos no âmbito do contrato que tem por objeto a Contratação de Serviços para
Fabricação, Fornecimento e Instalação e Pré Operação de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE) para o
Sistema de Esgotamento Sanitário de Sanharó-PE. 2. Pelo presente, a Companhia Pernambucana de Saneamento de
Pernambuco - COMPESA convida licitantes elegíveis e qualificados a apresentar propostas lacradas para a Fabricação,
Fornecimento e Instalação e Pré Operação de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE) para o Sistema
de Esgotamento Sanitário de Sanharó-PE. O prazo de execução dos serviços é de 11 (onze) meses. 3. A licitação será
realizada mediante os procedimentos de Licitação Pública Nacional (LPN), especificados nas Políticas para Aquisição de
Bens e Obras Financiadas pelo BID (GN 2349-9), e está aberta a licitantes dos países elegíveis, conforme definido nos
Documentos de Licitação. 4. Licitantes elegíveis interessados podem obter mais informações na Comissão Especial de
Licitação de Projetos Especiais – CEL2, da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, no endereço indicado
no final deste aviso, durante o horário das 8:30h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Os Licitantes interessados poderão
baixar um conjunto completo dos Documentos de Licitação em Português do Brasil, mediante cadastramento no site
www.compesa.com.br. 5. Os requisitos de qualificação incluem experiência no projeto, fornecimento, instalação e pré-
operação de uma ETE compacta, com capacidade para tratamento de uma vazão média de esgotos de pelo menos 15 L/s.
6. As propostas devem ser enviadas ao endereço abaixo até às 10 h a.m. (horário local), do dia 11/02/2019. O Edital
estará disponível a partir do dia 09/01/2019. A licitação por meios eletrônicos não será permitida. Serão rejeitadas as
propostas entregues com atraso. As propostas serão abertas fisicamente na presença dos representantes de licitantes
que decidirem assistir pessoalmente no endereço abaixo, imediatamente após a data e hora limites para apresentação
das propostas. 7. Todas as propostas serão acompanhadas de Garantia de Manutenção da Proposta, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais). 8. O endereço antes mencionado é: Companhia Pernambucana de Saneamento
COMPESA - Comissão Especial de Licitação de Projetos Especiais CEL2, Att: Sra. Patrícia Mendes Cândido Cavalcanti
– Presidente da CEL 2, Avenida Cruz Cabugá, nº 1387 (acesso pela Avenida Dr Jayme da Fonte, S/N, Nova Sede,
1º andar), Santo Amaro, Recife/PE, Brasil, CEP: 50.040-000, Tel.: 55.81.3412-9310, e-mail: cel2@compesa.com.br,
website: www.compesa.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2019
O SINDICOMIS – Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística do Estado de São
Paulo, com base no Estado de São Paulo, entidade sindical devidamente registrada no Ministério do Trabalho
e Emprego e com código Sindical de número 002.127.86112-9, faz saber às empresas integrantes da categoria
dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga Aérea, Transitários, Operadores de Transportes multimodal,
NVOCC (Transitário e Consolidador de Carga Marítima) e Logística na Prestação de Serviço de Comércio Exterior
e Operadores Intermodais, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2019, de
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos arts.
578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, será no dia 31 de janeiro de 2019. Informações sobre
valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através do telefone: (11) 3255-2599 ou pelo e-mail:
fiscalizacao@sindicomis.com.br. São Paulo 09 de janeiro de 2019. LUIZANTONIO SILVARAMOS – PRESIDENTE.

SINDICATO DOS COMISSÁRIOS DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E
LOGÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDICOMIS – CNPJ: 61.762.290/0001-03

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS ITAPEVA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº

008/2018, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação de serviços
de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - Aviso de Edital - Cotação Prévia
de Preços - Processo Administrativo nº 051/2018 - Tomadora dos Serviços: Federação Nacional dos
Clubes Esportivos - FENACLUBES - CNPJ 05.232.628/0001-36 - Objeto: A cotação prévia de preços tem por
objeto a contratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, centro de
convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado “Congresso Brasileiro de Gestores
de Clubes - 2º semestre de 2019”, no período de 22 a 24 de novembro de 2019 ou, 29 de novembro a 01
de dezembro ou, 06 de dezembro a 08 de dezembro, conforme disponibilidade do hotel. Fundamento Legal:
Regulamento de Contratações de bens e serviços da FENACLUBES. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Data
Limite para Recebimento do Envelope: 30/01/2019. Local para Recebimento: Rua Açaí, 540 - Bairro
das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587. Qualquer dúvida ou esclarecimento no momento da
elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@fenaclubes.com.br.
Campinas, 09 de janeiro de 2019. Arialdo Boscolo - Presidente da FENACLUBES.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº C2-003B/2018

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2019.
Rogério de Souza

Presidente da Comissão Especial de Licitação

O SENAI CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL torna pública para
conhecimento de todos os interessados a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
Nº C2-003B/2018, tipo “Menor Preço”, que trata da execução das obras civis para
reforma e adequação do prédio já edificado sito à Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 –
Cidade Universitária – Ilha do Fundão/RJ, que sofrerá adequações e reformas para futura
implantação de laboratórios do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos (ISI).
DATA DA SESSÃO DEABERTURA: 23/01/2019 - HORÁRIO: 14 horas
O edital com todas as informações estará à disposição, gratuitamente, no site:
http://compras.cetiqt.senai.br.

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
ASSEMBLEIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em cumprimento ao art. 52 letra “a”, do Estatuto Social ficam os Senhores
Associados da Sociedade Esportiva Palmeiras, com direito a voto,
convocados a participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia
09 de fevereiro de 2019, com início às 08h e encerramento às 17h, na Sede
Social do Clube na Rua Palestra Itália, 214, nesta Capital, para atender a
seguinte ORDEM DO DIA: A) Eleição de 76 (setenta e seis) associados
para membros efetivos do Conselho Deliberativo e seus suplentes, para
mandato de 04 (quatro) anos. Obs.: Conforme o art. 61, § 1º do Estatuto
Social, o registro das chapas que concorrerão a eleição referida deverá ser
feito na Secretaria Geral do Clube, localizada no primeiro andar do prédio
multiuso, até as 18h do dia 23 de janeiro de 2019.

São Paulo, 09 de janeiro de 2019.
Paulo Roberto Buosi
Presidente em exercício

Sompo Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Sompo Seguros S.A. (“Companhia”) para a realização da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2019, às 9h00,
na sede social da Companhia, na Rua Cubatão, nº 320, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04013-001, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Conhecer dos pedidos de
renúncia apresentados pelo Presidente do Conselho de Administração e por Membros do Conselho de
Administração; (2) Designar o novo Presidente do Conselho de Administração, com fixação de mandato;
(3) Eleger novo Membro do Conselho de Administração, com fixação de mandato; e (4) Demonstrar a
composição do Conselho de Administração. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia todos os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital.

São Paulo, 08 de janeiro de 2019
Sompo Seguros S.A.

Junichi Tanaka - Presidente do Conselho de Administração

priscila.moraes
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