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Cota europeia
para mulheres
cria polêmica
Pela nova regra, 40% das vagas em conselhos de
administração serão destinadas ao sexo feminino

WIKTOR DABKOWSKI /REUTERS

Todo sábado 
no Estadão.

Para quem respira literatura e cultura.

Carreiras

Opinião. Mulher no conselho ajuda desempenho, diz Viviane

Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18 - NIRE 35.300.137.728

Extrato da Ata da Reunião da Diretoria 
Data, Hora e Local: 24/10/2012, às 10hs, na sede social, Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º and., Sala 1001, Parte, 
SP/SP. Convocação: Realizada nos termos do art. 36, do Estatuto Social. Presença: Totalidade da Diretoria. Mesa: Claudio 
Carvalho de Lima - Presidente; Cássio Mantelmacher - Secretário. Deliberação Aprovada por Unanimidade: (i) 
Alterar o endereço da fi lial, localizada no Município de Vitória/ES, registrada na JUCEES sob o NIRE 32900406115, CNPJ/
MF nº 73.178.600/0015-13, da Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1495, sala 601 - AT, Centro Empresarial Corporate Center, 
Torre Advanced Tower, Bairro Santa Lucia, CEP 29.056-905; para Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1495, Loja 02 - Térreo, 
Centro Empresarial Corporate Center, Torre Advanced Tower, Bairro Santa Lucia, CEP 29.056-905, qual operará como 
escritório administrativo. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 24/10/2012. Cláudio Carvalho de Lima 
- Presidente; Cássio Mantelmacher - Secretário. JUCESP 489.964/12-6 em 08.11.12. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

'JP YAMAKAWA S/S. LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.711.240/0001-06, neste ato representado
pelo seu Sócio-Gerente, Sr. JOSÉ YAMAKAWA, portador da cédula de identidade RG nº 7.880.374-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 043.932.018-68, vem comunicar à Praça, a DISSOLUÇÃO de sua
Sociedade e o consequente encerramento de suas atividades na data de 30/09/2012.
Por ser a expressão da verdade, publica este ato, para que produza os efeitos legais para legitimar o
encerramento de suas atividades.

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

A União Europeia aprovou na
semana passada uma medida
que tem gerado polêmica: até
2020, 40% das cadeiras nos
conselhos de administração
das empresas terão de ser ocu-
padas por mulheres. Para
quem não atingir a meta, pode
haver sanções. Atualmente,
executivas detêm 13,7% dos
cargos de diretoria das gran-
des corporações europeias. As
empresas têm, discretamente,
demonstrado alguma insatis-
fação com a novidade.

Aumentar o espaço feminino
nas grandes corporações era
uma bandeira da comissária de
justiça da União Europeia, Vivia-

ne Reding. Ela costurou o proje-
to e defendeu o texto diante dos
demais comissários. Ao aprovar
a ideia, comemorou 23 vezes na
semana passada. “Está feito! A
Comissão adotou hoje a minha
proposta para uma lei europeia
para ter, em 2020, 40% de mulhe-
res no topo das empresas”, escre-
veu ela no Twitter.

A mensagem foi disparada,
uma seguida da outra, em ale-
mão, búlgaro, castelhano, che-
co, dinamarquês, eslovaco, eslo-
veno, estoniano, finlandês, fran-
cês, grego, holandês, húngaro, in-
glês, irlandês, italiano, letão, li-
tuano, maltês, polaco, romeno e
sueco, além do português. Ou se-
ja: democraticamente, em todas
as 23 línguas oficiais da União Eu-
ropeia.

Viviane argumenta que levar
mulheres ao topo das compa-
nhias não é apenas justo, como
também bom para os negócios.
Ao citar estudos de consultorias
internacionais, a comissária ale-
gou aos demais colegas da UE
que, historicamente, empresas
com mais mulheres no comando
têm“melhor desempenho opera-
cional e resultado financeiro
mais forte”.

Além disso, como cerca de
70% do consumo global é decidi-
do por uma consumidora, ter
mais conselheiras pode “forne-
cer uma ampla visão em termos
de comportamento econômico
e das escolhas dos consumido-
res”. Outras características liga-
das às mulheres são a criativida-
de, inovação, governança corpo-
rativa e ética, diz Viviane.

Pela proposta aprovada, só es-
tarão sujeitas à nova regra em-
presas públicas ou privadas com
capital aberto que tenham 250
ou mais empregados ou fatura-
mento anual superior a€ 50 mi-
lhões. Ao todo, o universo atingi-
do chega a 5 mil companhias. O
texto cita que as empresas serão
obrigadas a adotar “regras claras
e neutras em relação ao gênero
para a escolha de candidatos”.
“Se dois candidatos são igual-
mente qualificados, deve ser da-
da prioridade ao sexo sub-repre-
sentado – que na maioria dos ca-
sos seria uma mulher”, explica o

texto aprovado.

Críticas. Passados alguns dias
da aprovação, começaram a apa-
recer críticas. Advogados e repre-
sentantes de departamentos jurí-
dicos de empresas têm dito ano-
nimamente na imprensa euro-
peia que a novidade vai, em tem-

pos de crise e contenção de gas-
tos, introduzir uma série de no-
vas despesas administrativas.

Além disso, do ponto de vista
jurídico, o texto aprovado teria
lacunas, como, por exemplo, a
ausência de uma regra clara so-
bre quais serão os mecanismos
de seleção dos integrantes de

um conselho de administração.
O problema, dizem os críti-

cos, é que, sem um procedimen-
to padrão, companhias pode-
riam estar sujeitas a processos
judiciais abertos por candidatos
desclassificados – de ambos os
sexos – que questionariam seus
mecanismos de contratação. Ou-
tro ponto criticado é sobre como
empresas provarão às autorida-
des europeias que executam polí-
ticas de aumento da participa-
ção feminina nos conselhos. A le-
gislação aprovada não prevê co-
mo será feito esse acompanha-
mento e fiscalização.

Viviane se defende. “Toma-
mos grande cuidado na elabora-
ção da nossa proposta porque
queremos promover a igualdade
de gênero, mas não devemos e
não vamos discriminar candida-
tos competindo por uma posi-
ção. Sob nossas regras, qualifica-
ção e mérito continuarão a ser os
principais critérios para um tra-
balho”, afirmou a comissária em
artigo publicado no último do-
mingo no jornal inglês The Guar-
dian.

“Chegou a hora de quebrar o
teto de vidro que continua bar-
rando o talento feminino de che-
gar ao topo. A Comissão Euro-
peia tem promovido a igualdade
de gênero desde 1957. Continuar
nesse caminho não é uma revolu-
ção, mas uma evolução natural”,
argumenta Viviane.

EXTRATO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
O SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, com amparo no 
artigo 39 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, convoca os interessados em 
participarem da licitação na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA para a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de novembro de 2012, a partir das 9:00hs, no Auditório 
da SEINFRA, localizado no Ed. Sede da SEINFRA/SRH - 1º andar - Centro Administrativo 
Governador Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima s/n - Cambeba - 
Fortaleza - Ceará. As informações relativas a licitação poderão ser obtidas através do 
site da SRH (www.srh.ce.gov.br). Secretaria dos Recursos Hídricos, em Fortaleza, 06 de 
novembro de 2012. Risnaldo da Costa Moreira - Coordenador da ASJUR 

Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral no Estado de São Paulo –
CNPJ 60.936.622/0001-58. Edital de Convocação. Realizar-se á no dia 26 de Novembro de
2012, às 11:00 horas na sede social, à Rua Afonso Sardinha, 95 – conj. 114 – Lapa na cidade de
São Paulo, a Assembléia Geral Ordinária do Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebi-
das em Geral no Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a)aprovação da Previsão Orçamentária do exercício de 2013. Caso não haja número legal para a
instalação da Assembléia em primeira convocação, será a mesma realizada em segunda convoca-
ção, às 16:00 horas, no mesmo dia e local, deliberando com qualquer número de associados
presentes. Antonio Augusto Freitas Ferreira - Presidente

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

LPI 005/11; Proc. 53.784/12; Ctt. 4312/12, Consórcio Elo Norte; Prestação de serviços técnicos 
especial izados de consultoria para o desenvolvimento do Detalhamento Executivo do Projeto de 
Engenharia e Apoio e Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) do Trecho Norte do Rodoanel Mário 
Covas – Subtrecho 16; R$ 21.050.834,85; 42 meses; Ass. 13/11/12.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 077/2012
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2012

PROCESSO Nº 2.614/2012
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Poá - EDITAL Nº: 077/2012 - PROCESSO N°: 2.614/2012 - OBJETO: Alienação de veículos,
equipamentos e sucatas diversas inservíveis a Administração Pública Municipal - MODALIDADE: Leilão Público - TIPO: Maior lance - DATA DA
REALIZAÇÃO: 08/12/2012, às 10 horas, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, situada à Rua Herculano Duarte Ribas, nº 205 - Centro
- Poá/SP. O Prefeito do Município da Estância Hidromineral de Poá, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, situada na Avenida Brasil,
n° 198 - Centro - Poá/SP, o LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2012. O Edital e seu anexo poderão ser adquiridos sem custo no sítio da Prefeitura
Municipal de Poá: www.poa.sp.gov.br e www.euamoleilao.com.br, ou mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado
na Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos, no horário compreendido entre 09 as 12 e 13 as 16 horas, de segunda a sexta-feira.
Maiores informações pelos telefones: (11) 4634-8811/8813 e (11) 2956-7090.

Em, 21 de novembro de 2012.
Francisco Pereira de Sousa

Prefeito Municipal

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE.
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA

PREGÃO Nº 0031-3/12 - PROCESSO Nº 205.009/12 e apensos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC OCRE P/ ESGOTO; PVC P/
ÁGUA; PEAD E FERRO GALVANIZADO.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio de sua Pregoeira, nomeada nos
autos, comunica que em razão das alterações ocorridas no edital, devido a questionamento nele efetuado, fica
REDESIGNADA a apresentação e abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”,
para o dia 07 de dezembro de 2012, às 9h30min, no Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver.
Narciso Yague, 277 -  1º andar, (Edifício-Sede da Prefeitura Municipal). O edital e seus anexos encontram-se à
disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações SEMAE). Nos
termos do art. 40, IV da Lei Federal nº 8.666/93, o edital poderá ser examinado e, querendo, adquirir no endereço
acima, o qual deverá trazer CD-R para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 21 de novembro de 2012.
MARIANA ALENCAR IKEDA

Pregoeira

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEDUC - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 20120055 - IG Nº 735519000 

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, por intermédio do Pregoeiro e de membros da 
equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº 29.171/2008, 
nº 29.266/2008, nº 29.330/2008 nº 29.641/2009 e nº 29.985/2009, torna público 
para conhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo 
objeto é Contratação de empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, 
cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para 
atender as necessidades da Secretaria da Educação (Sede), Coordenadoria Regional de 
Desenvolvimento da Educação – CREDES 10 a 20 e Escolas Estaduais de Ensino Regular, 
Diferenciadas, Profissionalizantes do Interior, pertencentes à Secretária da Educação. 
MOTIVO: Cumprimento de Decisão Judicial. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - 
Edson Queiroz, no dia 04.DEZ.2012 às 15h 30min (Horário de Brasília). OBTENÇÃO DO 
EDITAL: No site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 19 de 
Novembro de 2012. JOSÉ ILNÁ CORREIA - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SUSPENSÃO DE EDITAL

Edital: 163/12. Processo Administrativo: 3798/2012. Pregão Presencial: 122/12. Objeto: Registro de Preços de
medicamentos da relação divulgada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CEMED). A Prefeitura
Municipal de Pirassununga informa à todos interessados que o presente certame encontra-se SUSPENSO.
Pirassununga, 21 de novembro de 2012.

Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

Sport Club Corinthians Paulista
CNPJ n° 61.902.722/0001-26

Convocação
São Paulo, 07 de novembro de 2012. Ilmo. Sr. Conselheiro (a) Em atendimento ao disposto no artigo 81, item I, letra “B”, do 
Estatuto do SCCP, vimos pela presente convocar V.Sa. para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo a realizar-se no dia 
26/11/2012, às 18:30 hs em 1ª chamada, e às 19:30 hs em 2ª chamada, com o nº de presentes, nas dependências de nossa 
sede social, no salão de eventos, sito à r.São Jorge, 777, Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura e 
aprovação da ata da assembléia anterior; b) Votação da Previsão Orçamentária para o próximo exercício, que será acompanhada 
dos pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação; c) Homenagem póstuma aos Conselheiros Vitalícios falecidos 
Mário Cardoso Xavier (11.9.12) e José Muradian (10.10.12); d) Exposição pelo sr. 1º Vice-Presidente da Diretoria, Dr. Luis Paulo 
Rosenbeg, sobre: 1) obras de construção do novo estádio de futebol, Arena Corinthians; 2) questões previamente encaminhadas 
sobre o mesmo assunto ao Presidente do Conselho Deliberativo pelo nobre Conselheiro Edgar Alcides Ortiz; 3) contrato de 
patrocínio para as camisas da equipe de futebol profissional; 4) construção do Centro de Treinamento para as categorias de futebol 
de base na área do Parque Ecológico; e) Assuntos Gerais. Sendo só para o momento, e consideração.    (21,22 e 23/11/2012)

Edital de Convocação - Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Co-
locação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos
do Estado de São Paulo - SINDEEPRES - Assembleia Geral Ordinária - Pelo presente Edital ficam convocados
todos os associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos Sindicais, para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de Novembro de 2012 às 09h00, em primeira convocação, e não
havendo número legal para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada às
09h30min., nomesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer número de associados presentes, a Praça
Padre Manoel da Nóbrega, nº 21, 16º andar, Centro, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordem
do Dia: A) Leitura, Discussão e Votação daAta da Assembleia anterior; B) Leitura, Discussão e Votação da Propos-
ta Orçamentária e Financeira para o exercício de 2013, bem como Parecer do Conselho Fiscal da entidade; C) Ou-
tros assuntos de interesse da categoria. São Paulo, 21 de novembro de 2012. Genival Beserra Leite - Presidente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
EDITAL: 012/2012

Objeto: Concessão de direito real de uso e subsequente doação, com encargos, de imóvel pertencente ao patrimômi-
no municipal, constituído pelos Lotes nºs 05 e 06 da Quadra 03 e Lotes nºs 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Quadra 04, 
do Distrito Industrial III, da planta geral deste município e Comarca, Destino: Instalação de empresa comercial ou in-
dustrial não poluente no município de Tupã, Modalidade: Concorrência,  Encerramento: até às 8:30 horas do dia 
27/12/2012, Informações: serão fornecidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (0xx14) 3404-1000, 
ramais 1045 e 1046 e e-mail: compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 21/11/12. Waldemir Gonçalves Lopes, Pref. Mun.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B23.




