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O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2012 Negócios B23

Organizado pela Agência Estado
em parceria com o Estadão, o
fórum Brasil Competitivo: “Os
nós da infraestrutura”, começa
hoje, às 8h30, no auditório do
Grupo Estado, e reunirá especia-
listas do setor.

O presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), Luciano
Coutinho, participará do painel

que discutirá “Como financiar
as obras de infraestrutura”. A
partir do anúncio feito pela presi-
dente Dilma Rousseff de conces-
sões, em rodovias e ferrovias, as
alternativas de financiamento
serão um dos principais temas
dos debates.

Serão discutidos também os
novos pacotes de infraestrutura
que devem ser anunciados pelo

governo, abrangendo portos e ae-
roportos. Especialistas do setor,
como o presidente da Associa-
ção Brasileira dos Terminais Por-
tuários (ABTP), Wilen Manteli, e
o presidente do Conselho Temá-
tico Permanente de Infraestrutu-
ra (Coinfra) e da Conderação Na-
cional da Indústria (CNI), José
de Freitas Mascarenhas, partici-
parão das discussões.

Os principais gargalos em ca-
da um dos setores de infraestru-
tura serão tema de um dos pai-
néis do fórum. Além dos desa-
fios a serem enfrentados pelo no-
vo programa de concessões, o
presidente da Associação Brasi-
leira de Infraestrutura e Indús-
trias de Base (Abdib), Paulo Go-
doy, e o presidente da GO Asso-
ciados, Gesner de Oliveira, discu-

tirão o novo marco legal das Par-
cerias Público- Privadas
(PPP’s). O evento, patrocinado
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), é o primeiro de
uma série de quatro fóruns. Os
próximos encontros discutirão:
Tributação, no dia 9 de outubro;
Mão de obra para o crescimento,
no dia 6 de novembro e Financia-
mento para o Desenvolvimento,
em 28 de novembro. O repórter
do Estadão e apresentador da
Rádio Estadão ESPN Leandro
Modé fará a mediação.

Em busca da
felicidade
profissional
Livro mostra como homens de negócios
ilustres alcançaram a satisfação no que fazem

Fórum discute os nós da infraestrutura
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CORREÇÃO

Fernando Scheller

Se dinheiro fosse o único mo-
tor de satisfação de um traba-
lhador, boa parte dos dilemas
da vida de um profissional es-
tariam resolvidos. Na hora de
mudar de emprego, por exem-
plo, bastaria optar pela oferta
mais generosa.

Mas, quando antes do dinhei-
ro, o profissional leva em conta a
identificação com a marca para a
qual trabalha ou o propósito da
função que vai exercer, a escolha
fica muito mais complicada.
Não há um, mas vários caminhos
possíveis – essa é a tese do livro
Felicidade S.A., do jornalista Ale-
xandre Teixeira.

A reflexão sobre o tema surgiu
de uma encruzilhada profissio-
nal na vida do próprio Teixeira.

Depois de 20 anos escrevendo so-
bre economia, negócios e gestão
como jornalista – mais recente-
mente, para a revista Época Negó-
cios –, ele viu a necessidade de
fazer um trabalho mais “auto-
ral”. Ao se interessar especial-
mente pelo aspecto de adminis-

tração de talentos no último em-
prego, decidiu tirar um sabático
para escrever Felicidade S.A., lan-
çado nesta semana pela Arquipé-
lago Editorial.

A esposa o acompanhou no
processo: deixou o emprego de
executiva de finanças para mi-
grar para a área da gastronomia.
Hoje, faz estágio em um restau-
rante e planeja abrir um negócio
próprio. Em busca de satisfação
pessoal, explica Teixeira, eles pa-
raram o que estavam fazendo e
mudaram de direção. “Decidi-
mos fazer essa mudança e hoje
vivemos da poupança que junta-
mos ao longo dos anos.”

Claro que nem todo mundo
tem condições financeiras – ou
disposição – de parar tudo para
refletir os caminhos profissio-
nais. Nessa hora, cada um tem
um estilo e Felicidade S.A. tem o
objetivo de mostrar que não exis-
tem fórmulas prontas. Por isso,
o livro traz depoimentos de em-
presários e executivos como Abi-
lio Diniz (Pão de Açúcar), Sérgio
Chaia (Nextel), Fabio Barbosa
(ex-BancoReal/Santander, atual-
mente na Editora Abril) e Luiz
Seabra (Natura). Todos, diz ele,
encontraram o bem-estar profis-
sional de maneira diferente.

Metas vazias. Uma das desco-
bertas que esses homens de ne-
gócio fizeram ao longo do cami-
nho é que alcançar um objetivo
de vida pode ser, muitas vezes,

decepcionante. Só quando “che-
ga-se lá” é que se descobre que a
busca, no fim das contas, foi em
vão. Foi o que aconteceu com
Sérgio Chaia, que, na realidade,
tinha o grande sonho de ser joga-
dor de futebol. “Quando isso
não aconteceu, ele definiu outra

meta ambiciosa: tornar-se presi-
dente de uma grande companhia
antes dos 40 anos de idade”, ex-
plica Teixeira.

Chaia conseguiu. Aos 36 anos,
estava à frente da operação brasi-
leira da companhia de alimenta-
ção francesa Sodexo. No topo,

porém, não achou a vista tão bo-
nita – o poder não preenchia o
vazio. Foi então, buscar o bem-
estar espiritual: adotou a filoso-
fia budista e hoje vive de acordo
com ela. Tudo isso sem precisar
viver em um eterno retiro espiri-
tual. Chaia continuou a carreira
de executivo e hoje comanda a
Nextel.

Algo semelhante ocorreu com
Abilio Diniz. Ele só foi perceber
que trilhava o caminho errado
quando o Pão de Açúcar enfren-
tou uma severa crise, e quase
quebrou, no início dos anos 90.
Logo depois, foi sequestrado. O
empresário passou a fazer tera-
pia e começou a reavaliar as pró-
prias metas. Isso, diz o autor de
Felicidade S.A., refletiu-se em
sua visão de negócio. “Ele é um
exemplo de pessoa que foi infe-
liz com o que fazia até um deter-
minado momento. Foi preciso
transformar o homem para mu-
dar a empresa.”

Os exemplos do livro mos-
tram também que poder aliar es-
tilo de vida e trabalho é um privi-
légio para poucos – o profissio-
nal que pode se dar ao luxo de
pensar em felicidade corporati-
va é um privilegiado, já que a
maioria das pessoas tem de se
preocupar apenas em pagar as
contas do mês. “Antes de mais
nada, esse grupo de profissio-
nais precisa ter bem claro em
mente que fazem parte de uma
elite”, diz Teixeira.

Carreiras

Zen. Chaia, da Nextel, encontrou no budismo o que procurava
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n.° 012/2012

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO Nº 045/2012

EDITAL Nº 037/2012
Encontra-se aberta no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, Estado de São
Paulo, o PREGÃO PRESENCIAL n.º 012/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
O recebimento dos envelopes e o credenciamento dar-se-ão no dia 26 de setembro de 2012,  à partir das
09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das
13:30 às 17:30 horas, na Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias,  neste município, ou pelo site da
Prefeitura: www.jacupiranga.sp.gov.br 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**13)- 3864-6401.

PM de Jacupiranga, 12 de setembro de 2012.
CARLOS ALBERTO Y. V. AFUSO

Chefe do Setor de Compras/Licitações

● Virada

Toda sexta no Estadão.

Ministério das
Relações Exteriores

Pregão Eletrônico nº 01/2012
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de serviços de locação de veículos para as regiões Norte, Nordeste, Sudeste 
e Sul do Brasil conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos. Retirada do Edital e envio das Propostas: a partir de 13/09/2012 pelo 
site www.comprasnet.gov.br ou no Ministério das Relações Exteriores, Esplanada dos 
Ministérios Bl. H, Anexo I, 8º andar, salas 806/7, Brasília, DF,  das 10:00 às 13:00 h. e das 
15:00 às 17:00 h. Sessão de abertura em 26/09/2012 às 10h, no site COMPRASNET.

GUILHERME ANDRÉ JAPPE
(Pregoeiro)

AVISO DE LICITAÇÃO

CERIMONIAL

ALEXANDRE
TEIXEIRA
JORNALISTA E AUTOR
DO LIVRO ‘FELICIDADE S.A.’
“Ele (Abilio Diniz) é um exemplo
de pessoa que foi infeliz com o
que fazia até um determinado
momento. Foi preciso
transformar o homem para
mudar a empresa.”

Diferentemente do informa-
do ontem na reportagem
“Chinesa Foton fará cami-
nhões na Bahia”, o ex-presi-
dente do BNDES Luiz Car-
los Mendonça de Barros não
dirige a Foton Motors do
Brasil, mas a Foton Aumark
do Brasil, outra subsidiária
da chinesa Foton Motor
Group no País.

Webco Internet S.A.
CNPJ/MF nº 09.312.286/0001-15 - NIRE 35.300.356.381

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 7 de Maio de 2011
Data, Hora e Local: Aos 7 (sete) dias do mês de maio de 2011, às 11:00 horas, na sede da Webco Internet S.A. (“Sociedade”), localizada na Capital
do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 6º andar, Setor C, Pinheiros. Presença: Acionistas representando a totalidade do
capital social. Mesa: Presidente - Douglas Duran; Secretário - Manoel Bizarria Guilherme Neto. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º,
do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Aprovar: (i) a ratificação da renúncia do Sr. Ibrahim McMillan ao cargo de Diretor sem designação
específica da Sociedade; (ii) a eleição do Sr. Marcelo Vaz Bonini para ocupar o cargo vago; (iii) a reeleição do Sr. Victor Civita para o cargo de Diretor
sem designação específica da Sociedade; e (iv) a consolidação da atual composição da Diretoria da Sociedade. Deliberações Tomadas pela Única
Acionista: Foram Aprovadas: i) a ratificação da renúncia apresentada pelo Sr. Ibrahim McMillan, britânico, casado, físico, portador da cédula de
identidade RNE nº V307812-R, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.537.998-25, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, nº 7.221, 6º andar, Setor C, Pinheiros, do cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade, conforme o Termo de 
Renúncia assinado em 11 de abril de 2011, cargo este que ficou vago até a presente data; ii) a eleição do Sr. Marcelo Vaz Bonini, brasileiro, solteiro, 
contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.191.436 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.949.108-37, com domicílio comercial na
Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 21º andar, Pinheiros, para ocupar o cargo de Diretor sem designação
específica da Sociedade, conforme Termo de Posse assinado nesta data, com mandato até 7 de maio de 2014; iii) a reeleição do Sr. Victor Civita,
brasileiro, casado, cientista político, portador da cédula de identidade RG nº 6.166.935-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.666.138-37,
com domicílio comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 20º andar, Pinheiros, conforme Termo de Posse
assinado nesta data, com mandato até 7 de maio de 2014; e iv) em vista das deliberações tomadas nos itens acima, a consolidação da atual
composição da Diretoria da Sociedade, conforme segue: Diretoria: Diretor: Victor Civita; Diretor: Marcelo Vaz Bonini; Diretor: Vago; Mandato:
Até 07 de maio de 2014. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente Assembleia, cuja ata vai assinada pela
única acionista. São Paulo, 7 de maio de 2011. Presidente da Mesa: Douglas Duran; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto. Acionistas:
Abril S.A. (Douglas Duran e Marcelo Vaz Bonini). Visto da Advogada: Letícia Soares - OAB nº 163.622. Confere com o original: Manoel Bizarria
Guilherme Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 216.809/11-3 em 09/06/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/DCM/2012 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, com responsável técnico devidamente habilitado, para
execução de pavimento asfáltico das Ruas Benedito Maria Pontes, travessa das Rosas e Rua Carlos Smith, no
Bairro Lagoinha, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários para execução dos
serviços. Aos doze dias do mês de Setembro de 2012, às 15:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, para  procederem ao julgamento do
processo em epígrafe, a saber: 1- Obragen Engenharia e Construções LTDA, após analisar os documentos
apresentados pela licitante supra mencionada acima a comissão resolve HABILITAR, a única licitante
participante do certame. Aguarda-se o prazo de recurso conforme artigo 109 da lei 8.666/93. Decorrido o prazo
de recurso fica designada para o Dia 19 de Setembro de 2012, às 15:00 hrs, a abertura dos envelopes proposta
da licitação em epigrafe. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião cuja ata vai assinada pelo Presidente,
Membros e presentes.

Ivanilda Pereira Rodrigues Cunha, Presidente da CPL, 
Antonio de Jesus Lourenço, Membro, 

Roque Antunes de Paula, Membro.

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, em obedi-
ência à Resolução 1252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União 
em 26 de julho de 2012, torna pública das seguintes licitações:

1. Objeto: 
PP-C 094/2012 - Pregão Presencial com registro de preços para o fornecimento futuro e 
eventual de canecas e xícaras em porcelana e copos de vidro para diversas Unidades do 
SESC no Estado de São Paulo;
CA-S 042/2012 - CONCORRÊNCIA COM INVERSÃO DE FASES - Prestação de serviços de 
coleta, transporte e destinação final dos resíduos domésticos gerados pela Unidade do 
SESC São José dos Campos; 
PP-S 098/2012 - Pregão Presencial para Prestação de serviços com fornecimento de ma-
terial e mão-de-obra especializada para a confecção, montagem, instalação e manutenção 
do projeto expositivo “Luiz Gonzaga - Faz Gosto a Gente Vê” a ser realizada na unidade do 
SESC Bertioga;
PP-S 101/2012 - Pregão presencial para contratação de serviços de alimentação para 
eventos, em atendimento às Unidades de Bauru (LOTE I) e Pinheiros (LOTE II).

2. Consulta e aquisição do (s) Edital (is): por meio de download no sítio do SESC - sescsp.
org.br mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para verificação 
sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 às 
17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991, São Paulo, Capital, Gerência de Contratações e Logística.

3. Data da entrega dos envelopes contendo a (s) proposta (s) comercial (is) e o (s) documento 
(s) de habilitação e, no endereço estabelecido no item 2 acima: 
PP-C 094/2012 - dia 09/10/2012, às 10h30; CA-S 042/2012 - dia 01/10/2012, às 10h;
PP-S 098/2012 - dia 02/10/2012, às 10h; PP-S 101/2012 - dia 21/09/2012, às 15h30. 

AVISO DE LICITAÇÃO

Real Properties S.A.
CNPJ/MF nº 10.247.215/0001-65 – NIRE 35.300.414.438

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Real Properties S.A. (“Companhia”), para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 28 de setembro de 2012, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chucri Zaidan, 920, 16º andar, conjunto 161, sala 1, Market Place Tower I, 
Vila Cordeiro, CEP 04583-904, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) resgate de até a totalidade das 
29.554.760 (vinte e nove milhões, quinhentas e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta) Ações Preferenciais 
de emissão da Companhia, nos termos do art. 5º, § 2º, IV, e § 3º e art. 25, VI, § 4º, do Estatuto Social da Companhia; e 
(ii) alteração do art. 5º e art. 25 do Estatuto Social em razão do resgate e extinção das Ações Preferenciais referidas 
no item (i). Participação nos trabalhos: Em conformidade com o art. 126, inciso I da Lei 6.404/76, para participar 
da Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas ou seus respectivos representantes deverão comparecer munidos 
dos documentos hábeis de sua identidade. Representação: Os senhores acionistas poderão ser representados na 
Assembleia Geral Extraordinária por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador 
da companhia, advogado, instituição fi nanceira ou administrador de fundos de investimento que represente os 
condôminos, em consonância com o art. 126, § 1º da Lei 6.404/76 e com o art. 22, § 2º, do Estatuto Social. Nesse 
caso, para fi ns de melhor organização da Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia recomenda aos Senhores 
Acionistas que depositem na Companhia, com antecedência de 72 horas contadas da data da realização da Assem-
bleia Geral Extraordinária o instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei. Informações 
Gerais: Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se 
à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 12 de setembro de 2012. 

Walter Torre Júnior – Presidente do Conselho de Administração
 (13, 14 e 15/09/2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
ESTADO DE  SÃO PAULO

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - fone (0XX13)3864.6400 - CNPJ/MF 46.582.185/0001-90
e-mail compras@jacupiranga.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012
EDITAL N.º 036/2012

PROCESSO N. º 044/2012
Encontra-se aberta no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, Estado de São
Paulo, o PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO DE TANQUE AREO EM COMODATO, PARA
ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA.
O recebimento dos envelopes e o credenciamento dar-se-ão no dia 25 de setembro de 2012,  à partir das
09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30
às 17:30 horas, na Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias,  neste município, ou pelo site da Prefeitura:
www.jacupiranga.sp.gov.br 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**13)- 3864-6401.
PM de Jacupiranga, 12 de setembro de 2012.

CARLOS ALBERTO Y. V. AFUSO
Chefe do Setor de Compras/Licitações
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B23.




