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A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empre-
sas interessadas em participar da Concorrência nº SE 01/2018 realizada

para a contratação de empresa especializada em serviços de Reforma e Ade-
quações nas instalações dos Leitos da UCI e RPA de Hemodinâmica. Os interes-
sados devem retirar o Edital no dia 20/02/2018 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro
Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

Pelo presente Edital, O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO,
DE INFORMÁTICA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS
TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE
COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
ESTADODE SÃO PAULO – SINDPD - inscrito no CNPJ sob nº 55.537.666/0001-
75, por intermédio de seu presidente abaixo assinado, para cumprimento do
disposto no artigo 605 daCLT, e no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal de
1988, CIENTIFICA os empregadores estabelecidos na sua base territorial, sejam
matrizes, filiais ou sucursais, que nomês deMARÇOde 2018 deverão descontar
dos salários brutos de seus empregados a quantia correspondente aUMDIADE
REMUNERAÇÃO, ou seja, 1/30 (um trinta avos), a título de Contribuição Sindical.
Os valores descontados deverão ser recolhidos na CEF - CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL – através de suas agências, no Estado de São Paulo, no decorrer do
mês deABRILdo corrente ano. As Empresas cadastradas noSINDPD receberão
as Guias de Recolhimento e Informações, através dos Correios, ou poderão obtê-
las no site www.sindpd.org.br. As não cadastradas poderão retirá-las diretamente
na sede do SINDPD, no endereço da Av. Angélica, 35, São Paulo, SP, para onde,
também, DEVERÃO ser encaminhados os comprovantes do recolhimento e a
relação dos empregados contribuintes, na forma do artigo 583, § 2º da CLT e
da Nota Técnica SRT/MTE nº 202/2009. O não recolhimento da Contribuição
Sindical no prazo implicará nas penalidades previstas nos artigos 600 e 606
da CLT e no artigo 7º da Lei Federal nº 6.986, de 13 de abril de 1982, ficando
desde já NOTIFICADOS os senhores Empregados e Empregadores, que as
Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas no período de 29 de novembro a
16 de dezembro de 2017, autorizaram, prévia e expressamente, o desconto da
contribuição sindical de todosos integrantesdacategoriaprofissional, associados
ou não, atendendo as formalidades exigidas pelos artigos 578 e seguintes da
Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo, 14 de fevereiro de 2018.
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETO - Presidente.

EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018

SINDICATO DOS OFICIAIS MARCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MÓ-
VEIS DE MADEIRA, SERRARIAS, CARPINTARIAS,TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS
E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, DE MÓVEIS DE JUNCO
E VIME, DE VASSOURAS E DE CORTINADOS E ESTOFOS DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de Móveis de Madeira, Ser-
rarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de
Fibra de Madeira, de Móveis de Junco e Vime, de Vassouras e de Cortinados e Estofos de São
Paulo, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n. 62.652.904/0001-59 e sediada a Rua dos Car-
melitas, nº 149, Centro, CEP: 01020-010, São Paulo-SP, CONVOCA todos os membros das Indús-
trias de Marcenaria e Móveis de Madeira, Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compen-
sadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibra de Madeira, de Móveis de Junco e Vime e de
Vassouras e de Cortinados e Estofos de São Paulo com base territorial nos municípios de São
Paulo, Osasco, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba, Caieiras,
Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Atibaia e Bom Jesus dos Perdões para a realiza-
ção de Assembleia-Geral Extraordinária aos 23 de Fevereiro de 2018 no ENDEREÇO Rua dos
Carmelitas, nº 149, Centro, CEP: 01020-010 às 18h30 em primeira convocação ou às 19h30 em
segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberação acerca da seguinte
Ordem do Dia: (I) autorização coletiva prévia e expressa para o desconto da contribuição sindical,
independentemente de associação e sindicalização, na forma do Enunciado n. 38 da 2ª Jornada
de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA; e (II) demais assuntos de interesse
da categoria. São Paulo, 14 de Fevereiro de 2018.

ANTONIO LOPES DE CARVALHO - Presidente
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AINFLAÇÃOnaVenezuelaandape-
la casa de 4.000% ao ano. Desde
2013,anodamortedeHugoChávez,
o país empobreceu cerca de 37%
—foi essa a baixa da renda por ca-
beça,doPIBper capita.NoBrasil, a
perda foi de uns 9%nesse período.
Estámarcadaumaeleiçãopresi-

dencial para daqui a dois meses e
pouco, casonão sobrevenha tumul-
to ainda maior. Se alguma facção
do regime não tentar um golpe, Ni-
colás Maduro deve ser eleito para
governar até 2025.
Dado que a política interna boli-

variana parece um mistério, cabe
pelomenosperguntar qual deve ser
a situação econômica e social que
Maduro vai enfrentar.
Ignore-se por ora a hipótese de

que o governo de Donald Trump vá
cumprir a ameaça de barrar as im-
portações de petróleo da Venezue-
la. Quais as perspectivas econômi-
cas imediatas?

O FMI prevê que o PIB venezue-
lanodiminuaainda10%neste2018.
AquedadoPIBper capita chegaria
entãopertode44%desde2013, vol-
tando a níveis dos anos 1980.
Há relatosdeenormedesabaste-

cimento e fomenaVenezuela.Ade-
sordem e a estupidez cruel são ób-
vias, mas não temos a dimensão
precisa do problema.
Por exemplo, desnutrição de al-

gum grau afetaria 68% das crian-
ças de menos de cinco anos, lê-se
em relatório de 266 página que a
OrganizaçãodosEstadosAmerica-
nos publicou nesta semana sobre
violações de direitos humanos na
Venezuela.Onúmerochocante vem

de uma pesquisa da Cáritas, orga-
nização humanitária católica.
Mas o estudo foi feito emapenas

3 dos 24 Estados venezuelanos, de-
certo os mais ricos, mas poucos. A
pesquisa foi centrada em paróqui-
asmais vulneráveis, comoobjetivo
de medir mais rapidamente a de-
gradação da vida dosmais pobres.
Não pretende ser representativa
nem de cidades, que dirá do país.
Até 2014, o nível de renda e con-

sumo da Venezuela era similar ao
doBrasil. Adesigualdadeeraame-
nor da América Latina. Apesar da
ruína bolivariana, é preciso ter em
mentequenão se tratavadeumpa-
ís antes miserável.
Sim,ogovernodesorganizouaati-

vidadeeconômicamesmonovarejo
da distribuição do pouco que ainda
é produzido. Quer centralizar a dis-
tribuição de gêneros essenciais a
preço tabelado, mas não tem rede,
desperdiça,privilegiaaliadospolíti-
cosepadecedecorrupção,de resto.
O Brasil chegou a ter inflação de

6.800% ao ano, na transição de
Sarney para Collor, 1990. Mas ha-
via uma tecnologia de convivência

comodesastre, a correçãomonetá-
ria, que não livrava os mais pobres
do horror, mas atenuava o conflito
políticogeral.NaVenezuela,háape-
nas tabelamentodebensessenciais
que faltam nos mercados.
Desde 2015 o governo quase não

publicaestatísticasmacroeconômi-
cas.Masapobrezadisparou,segun-
dopesquisasdeumconsórciodeuni-
versidades, o consumo médio caiu
mais de um terço em quatro anos e
a inflação está em 85%aomês.
AVenezuela vai explodir ou defi-

nharatéumasituaçãodeequilíbrio
cubano? É uma pergunta pragmá-
tica, pois o problema é vizinho. Se
não fosse um pária diplomático, o
governodoBrasilpoderia fazermais
do que organizar o êxodo venezue-
lanona fronteira (espera-sequenão
feche as portas para os desespera-
dos). Talvez seja obrigado a lidar
com o assunto, querendo ou não.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Venezuela, 4.000%de inflação
v i n i c i u s t o r r e s f r e i r e

Neste quinto ano de
recessão, economia do
país deve se reduzir a quase
metade do que era em 2013

Do “NewYork Times”

Poucoantesdadatadepa-
gamento dos salários, circu-
lou ume-mail dos principais
executivos de uma empresa
aosseustrabalhadores:sevo-
cês nos derem seu dinheiro,
serão bem recompensados.
Foi um dos muitos apelos

desse tipo feitos pelo HNA
Group,conglomeradochinês
queenfrentadificuldadespor
causa de uma dívida de US$
90bilhõesacumuladaduran-
te uma série de compras que
incluiuparticipaçõesemmul-
tinacionaiscomoaHiltonHo-
tels e o Deutsche Bank.
Aempresa—quetemações

dacompanhiaaéreabrasilei-
ra Azul— recorreu a mensa-
gemde e-mail para anunciar
um produto definido como
“tesouro para os emprega-
dos”, com retorno de 8,5%
paraos trabalhadoresque in-
vestissemmaisdeUS$ 1.500.
Uma segundamensagem fa-
lava em9%de retorno.A ter-
ceira prometia até 40% para
quem investisse US$ 15mil.
Os apelos pareciam pedi-

dosde empréstimosque ren-
deriam juros altos, com o
HNAnaposiçãodedevedora
eempregadoscomocredores.
Os apelos surgem em um

período difícil para muitas
dasmaiores empresas chine-
sas de fusões e aquisições.
O HNA é uma das compa-

nhias que foram criticadas
pelogovernopor realizar vis-
tosas aquisições internacio-
naisdehotéis, cinemasepro-
dutoras. A dívida dos com-
pradores mais agressivos
cresceu a tal ponto que Pe-
quim passou a encará-la co-
mo riscoà economiadopaís.
O HNA enfrenta pressões

financeirassingulares.Ocon-
glomerado viu alta acentua-
da em seus custos de capta-
ção no mercado mundial de
títulos de dívida, indicação
dequealgunsinvestidoreses-
tão cada vez mais preocupa-
dos comasuacapacidadede
honrar compromissos.
Sete empresas de capital

aberto controladaspeloHNA
suspenderam operações em
Bolsa, sinalizandoqueanún-
cios importantes, quepodem
afetaralgunsdeseusmaiores
negócios,estãoparaser reali-
zados. O grupo também está
começando a vender ativos.
Em recente entrevista,

Chen Feng, o presidente do
conselho da empresa, admi-
tiuproblemas financeirosdo
grupoeprometeusuperá-los.
Nãosesabequantodinhei-

Altas taxas de retorno
indicamapelo por
recursos; presidente
do conselho admite
problemasfinanceiros

Conglomerado foi criticado pelo governo local por causa da dívida excessiva

ChinesaHNApededinheiro
emprestadoa funcionários

ro o HNA pode ter consegui-
do de seus empregados. A
companhiahámuito oferece
investimentos desse tipo co-
mo forma de incentivo aos
funcionários e para permitir
quecompartilhemdeseusu-
cesso, afirmou Thomas Cla-
re, advogado do grupo.
“OHNA jamais compreen-

deu a oferta desses produtos
como um mecanismo de fi-
nanciamento, jáqueosmon-
tantescontribuídospelosem-
pregados representam por-
centagemmuitopequenados
fundos arrecadados”, disse.
Écomumempresaspermi-

tirem que empregados com-
prem ações ou invistam nos
negócios. Mas os apelos da
HNA não dão participação
acionária direta no grupo.
Osapelosvistospelarepor-

tagemtinhamosmesmostra-
ços: oferta de altos retornos
emtrocadeempréstimospa-
ra certas operações.
Em e-mail de 4 de janeiro,

uma subsidiária do HNA in-

formavaaosempregadosque
precisava de US$ 8 milhões
para financiar negócios de
comércioduty-free, e alarde-
ava juros anuais de 9,8%.
Uma semana depois, sua di-
visão de mídia e entreteni-
mentobuscavaempréstimos
de US$ 80 milhões, prome-
tendo fortes retornos e um
plano para a expansão das
operações da unidade.
Alguns e-mails pediam

grandes investimentos, en-
quanto outros enfatizavam
que os empregados precisa-
vaminvestirmuitopoucopa-
ra obter retornos generosos.
Umdeles oferecia comissões
a quem atraísse investimen-
tos de amigos e parentes.
Em um período de sete di-

as em janeiro, um emprega-
do doHNA recebeu sete ape-
los diferentes por emprésti-
mos.Claredissequequalquer
intensificação desse tipo de
esforço seria resultado de a
empresa tentar incentivar
mais o seu pessoal.

Companhiaschinesasmui-
tas vezes recorrem a investi-
dores individuaisouaosseus
empregadospara levantardi-
nheiro. Mas essas atividades
podem significar problema,
segundoalgunsespecialistas
em finanças chinesas.
“É uma medida tomada

pordesespero, quandoaem-
presa não tem outras fontes
de financiamento”,disseAn-
neStevenson-Yang,cofunda-
dora da J Capital Research.
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