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M&d Eventos e Treinamentos Ltda
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidam-se todos os(as) Sócios(as) da M&D Eventos e Treinamentos Ltda. para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, na sede social localizada na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro
Franco, 952, Centro, Mogi das Cruzes, SP, às 15h do 1º dia de março de 2017, com o objetivo de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Resolução da participação societária com possível saída de
sócio; b) Formalização de eventuais pendências resultantes do primeiro item; Mogi das Cruzes, 17 de
fevereiro de 2017. K-24/02

M&d Consultoria Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidam-se todos os(as) Sócios(as) da M&D Consultoria Treinamento em Desenvolvimento Profissional e
Gerencial Ltda, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social localizada na Avenida
Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 952, Centro, Mogi das Cruzes, SP, às 15h do 1º dia de março de 2017,
com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Resolução da participação societária com
possível saída de sócio; b) Formalização de eventuais pendências resultantes do primeiro item; Mogi das
Cruzes, 17 de fevereiro de 2017. K-24/02

      
CNPJ/MF nº 17.568.683/0001-80 - NIRE nº 35300449436

        
Data, Hora, Local: 08.02.2017, às 11h00, na sede, Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), São Paulo/SP. Mesa: Pre-
sidente: Wolf Vel Kos Trambuch; Secretária: Fabiana Ferreira dos Santos. Presença: Totalidade dos membros. Delibe-
rações Aprovadas: Eleger para a Diretoria: Sarah Balestero, para o cargo de Diretora sem designação específica, com
mandato até 03.01.2019. Os membros do Conselho ratificam a Diretoria para o mandato unificado até 03.01.2019: (i)
Wolf Vel Kos Trambuch, engenheiro, RG 02.502.982-8 SSP/RJ, CPF/MF 298.783.227-34, Diretor de Relação com Inves-
tidores. (ii) Fernando Pinilha Cruz, engenheiro, RG 6.897.361-5 SSP/SP, CPF/MF 013.106.988-80, Diretor Presidente. (iii)
Sarah Balestero, economista, RG 34.058.605-9-SSP/SP, CPF/MF 313.279.398-19, Diretora sem designação específica,
todos brasileiros, casados e com endereço em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08.02.2017. Con-
selheiros: Wolf Vel Kos Trambuch, Olga Vel Kos Trambuch, Jefferson Luis de Araújo Pavarin. Diretora Eleita: Sarah
Balestero. JUCESP nº 90.403/17-4 em 21.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

“ERRATA DO EDITAL DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CO-
OPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO PAULO - COOPERTAX - CNPJ n.º
48.549.331/0001-01 - NIRE - 35400001062. O Sr. Presidente informa que
a publicação do edital, inserida no Jornal Diário de São Paulo, em 23 de
fevereiro de 2017, pagina 03 constou equivocadamente a data do edital
como 23 de março de 2017, sendo o correto 23 de fevereiro de 2017 -
DANIEL FRANCISCO DE SALES. Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Diretor-Presidente da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Tetra Pak, CNPJ 67.341.487/0001-47,
NIRE 35400022108, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados,
que nesta data são de número 1.106 (um mil, cento e seis) em condição de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Clube da Tetra Pak, na Estrada Rio Acima, S/N,
Chácara do Sol, na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua
sede social no dia 07/03/2017, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação,
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação: às
13h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 2) em segunda convocação: às 14h00,
com a presença de metade mais um dos associados; 3) em terceira convocação: às 15h00, com a
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA: ORDINÁRIA - 1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2016,
compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria
Externa e o do Conselho Fiscal;2. Destinação de sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;3.Aplicação
do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 4. Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal; 5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Monte Mor, 24 de fevereiro de 2017.
Helton Cesar Bertini - Diretor-Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução do CMN 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações
contábeis do exercício de 2016 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes
estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

   

          
           
       
    
             
              
           
           
              
               
             
            
            
          
           
          
          
         
          
          
        
              
             
               
              
               
             
                  
            
          
                
             
                 
                  
                
 

Edital – Contribuição Sindical – Exercício de 2017. Pelo presente Edital, o Sindicato dosTrabalha-
dores, Empregados, Instrutores, Diretores em Auto Escola, Centro de Formação de Condutores
A e B,Trabalhadores e Empregados em Despachante e seus Anexos e Afins do Município de São
Paulo, faz saber a todas as empresas empregadoras, cujos trabalhadores são representados por este
Sindicato, que deverão descontar um dia do salário bruto mensal de seus Empregados, comissionados
ou não, no mês de Março/2017 e recolhê-la até o dia 30 de Abril/2017, referente à contribuição Sindical,
conforme art.582 da C.L.T. O recolhimento fora do prazo regulamentar sofrerá as penalidades previstas
nos art. 598 e 600 da C.L.T. sem prejuízo de outras. O empregador que não receber as guias até o dia
30 de Março de 2017, deverá solicitá-las pelo telefone (11)3101-6052. Após o recolhimento, deverá
ser remetida a esta Entidade, cópia da guia paga e relação nominal dos empregados que sofreram
desconto até o dia 30 de Abril de 2017.
São Paulo, 22 de Fevereiro de 2017. Valdir José Lima – Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com os Artigos 19 e § Único, 20 e Item 1, e 21
e § Único, da Lei 4.324, de 14 de abril de 1964, e § 1, Artigo 18, do Decreto 68.704,
de 03 de junho de 1971, convoca os Senhores Cirurgiões-Dentistas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação às 19:30 horas, do dia 29
de março de 2017, na sede do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

situada na Avenida Paulista, 688 - 7º andar, com a maioria absoluta de seus membros, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação do Processo de Prestação de Contas
de 2016 e do Relatório da Diretoria. Em não havendo número legal para a realização da Assem-
bleia, ficarão convocados os Cirurgiões-Dentistas registrados para a segunda convocação, no
mesmo local e dia, às 20:00 horas, quando a mesma será realizada com qualquer número de
presentes. De acordo com a legislação em vigor, não poderão votar os Cirurgiões-Dentistas que
não estiverem quites com as anuidades.

Claudio Yukio Miyake
Presidente do CROSP

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017

Aviso às Empresas sobre a Contribuição Sindical - Exercício 2017
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza
Urbana e Manutenção das Áreas Verdes Públicas e Privadas de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Cananéia, Registro, Juquitiba,
Juquiá,Miracatu,Eldorado,Iguape,Itariri,Jacupiranga,Cajati,Pariquera-Açu e Sete Barras, em obediência ao quanto dispõe o artigo
605 da CLT, faz saber a todas as empresas e seus empregados, salvo os diferenciados que prestam serviços de asseio e conservação,
pintura, restauração e limpeza de fachada, dedetização, desinsetização, descupinização, desratização, desentupimento, desinfecção,
lavagem de carpetes, limpeza de fossas, limpeza de caixas d’ água, raspagem de tacos e assoalhos, aplicação de sinteko e cascolac,
serviços de portaria de recepção, manutenção elétrica e hidráulica, marcenaria, carpintaria, garagistas, manobristas, serviços de copa,
zeladoria, serviços administrativos, coletores, bueristas, varredores, serventes e ajudantes de equipes de serviços diversos, capinação,
podas, pintura de guias, tapa buracos, ajudante de jardinagem, servente de jardinagem, ajudante de serviços, capinador de áreas lindeiras
a córregos, canais, sistema de drenagem, operador de roçadeira, operador de moto serra e jardineiro do setor econômico correspondente
que nos termos previstos nos artigos 582 e 583, ambos da CLT, deverão recolher até o dia 30/04/2017 a Contribuição Sindical
correspondente a 1 (um) dia de trabalho do mês de março/2017, de cada um de seus empregados, através de guia própria expedida pelo
sindicato, sob pena de arcarem com as multas preconizadas pelo artigo 600 consolidado, sem prejuízo da competente ação executiva. A
empresa que não receber a guia em tempo hábil poderá solicitá-la ou retirá-la na sede do sindicato, situado à R. João Mariano Ferreira,
nº 174 -Vila São Paulo - Itanhaém/SP.O comprovante de depósito deverá ser enviado ao sindicato no prazo de 15 (quinze) dias, juntamente
com a relação nominal dos contribuintes. Itanhaém, 23/02/2017. Paulo Roberto Santana Dias - Presidente.

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na ESCOLA POLITÉCNICA DA USP a licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 / PROCESSO: 2017.1.117.3.8

O Edital encontra-se disponível nos sites: www.usp.br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br

OBJETO: Serviços de Recuperação e Proteção de Estrutura de Concreto e Impermeabilização Interna de Reservatório
Elevado de Água – Prédio Biênio da Escola Politécnica da USP.

INVERSÃO DE FASES: Haverá vistoria obrigatória para verificação dos locais, objeto da licitação, de acordo com o
item 4 do Edital. Após, a Administração fornecerá Atestado de Vistoria, que deverá ser apresentado no envelope nº 2
– Documentos de Habilitação, conforme item 7.1.3.5 do Edital.

LOCAIS E DATAS DAS VISTORIAS: Escola Politécnica da USP - Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa 03, nº 380.
Edifício Eng. Mário Covas Júnior - Sala de Licitações - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo – Capital.
✓✓✓✓✓ Data: 10/03/2017 ✓✓✓✓✓ Horário: 09h.

LOCAL E DATA ONDE SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES: Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa Três, nº 380.
Edifício Engº. Mário Covas Júnior - Sala de Licitações - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo – Capital.
✓✓✓✓✓ Data: 17/03/2017 ✓✓✓✓✓ Horário: 09h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGENS AUTOMÁTICAS 25 DE MARÇO

CNPJ/MF n.º 54.361894/0001-74
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na qualidade de síndico do Condomínio Edifício Garagens Automáti-
cas 25 de Março, nos termos do art. 16 da Convenção de Condomínio,
convido os Senhores Condôminos a se reunirem em A.G.O., no próxi-
mo dia 13/03/2017, às 18:00 horas, na Rua 25 de março, n.º137/153, São
Paulo/SP para se discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Prestação de contas do síndico do ano de 2016;
2. Previsão orçamentária para o ano de 2017;
3. Reajuste da taxa condominial e;
4.Outros assuntos de interesse geral.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017.
EPS PARTICIPAÇÕES SERV. E ADM. DE ESTACIONAMENTO LTDA

CNPJ:43.349.695/0001-24
SÍNDICO

FEDERAÇÃO DOSTRABALHADORES EM EMPRESAS DE CRÉDITO DE SP - CUT e SINDICATOS
RELACIONADOS ABAIXO - EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS -
Sociedades de Crédito, Sociedades de Financiamento, Sociedades de Investimento e Instituições
Bancárias - Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado de São Paulo, entidade
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.364.568.0001-86, com sede na Praça da República, nº 468, Centro,
São Paulo/SP – CEP: 01045-000 – Tel: 3361-4419; SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 43.339.597/0001-06, com sede na Rua Xavier de Toledo, nº 268, Centro, Santo André/SP;
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ARARAQUARA,
entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.920.632/0001-00, com sede na Rua Pedro
Álvares Cabral, nº 1902, Centro, Araraquara/SP – CEP: 14801-309; SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ASSIS, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 49.894.280/0001-18, com sede na Rua 24 de Maio, nº 238, Vila Xavier, Assis/SP – CEP:
19800-030; SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DE
BARRETOS E REGIÃO, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.790.079/0001-77, com
sede na Rua 18, nº 1010, Barretos/SP – CEP: 14780-060; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO, entidade de classe
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.030.434/0001-72, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 3-70,
Centro, Bauru/SP – CEP: 17075-04; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE BRAGANÇA PAULISTA, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº
52.359.890/0001-26, com sede na Rua Coronel Teófilo Leme, nº 811, Centro, Bragança Paulista/SP
– CEP: 12900-005; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE CATANDUVA, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.081.161/0001-10, com
sede na Rua Pernambuco, nº 156, Centro, Catanduva/SP – CEP: 15800-080; SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO, entidade
de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.480.815/0001-03, Rua Paulo Lenk, nº 80, Guarulhos/SP
– CEP: 07094-040; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE JUNDIAÍ E REGIÃO, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.377.441/0001-97,
com sede na Rua Prudente de Morais, nº 843, Centro, Judiaí/SP – CEP: 13201-340; SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS DE LIMEIRA,
entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.159.746/0001-46, com sede na Rua Dr.Sebastião
Toledo Barros, nº 34, Limeira/SP – CEP: 13480-222, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ, BIRITIBA MIRIM
E SALESÓPOLIS, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.651.977/0001-87, com sede
na Rua Eugênio Motta, nº 102 Jardim Santista, Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08730-120; SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE PRESIDENTE
PRUDENTE, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/0001-90, Rua Cassemiro
Dias, nº 379, Centro, Presidente Prudente/SP – CEP: 19010-280; SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 61.651.675/0001-95, com sede na Rua São Bento, nº 413, sobreloja, Centro, São Paulo/SP
– CEP: 01011-100; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
TAUBATÉ, entidade de classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.300.064/0001-19, com sede na Rua
Dr. Silva Barros, nº 248, Centro, Taubaté/SP – CEP: 12010-020 e SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO VALE DO RIBEIRA, entidade de
classe inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.741.621/0001-43, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 40,
Centro, Registro/SP – CEP: 11900-000; pelo presente Edital, comunicam a todas as empresas das
categorias econômicas acima referidas, sediadas no estado de São Paulo, cujos empregados exerçam
funções características de sociedades de crédito, de sociedades de financiamentos, sociedades de
investimentos e instituições bancárias, que deverão proceder o recolhimento da contribuição sindical
obrigatória, referente ao exercício de 2017, em nome das concernentes entidades sindicais acima
arroladas, até o dia 30 de abril, em conformidade com os arts. 582 e 583 da CLT. Informam, também,
que os recolhimentos devem ser efetuados através de guia gerada no site da www.caixa.gov.br,
preenchendo as mesmas com o nome correto da correspondente entidade com o concernente CNPJ
acima indicados, São Paulo, 17 de fevereiro de 2017. ALINE MOLINA GOMES AMORIM - Presidenta
pelas entidades sindicais notificadoras. (22, 23 e 24/02/2017)


