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Contardo Caligaris está en-
tre os psicanalistas mais bada-
lados de São Paulo. Colabora 
decisivamente para isso o es-
paço que ele ocupa nos meios 
de comunicação. Livros, colu-
nas em jornais e até o roteiro 
de um seriado de TV fazem 
parte do show dele.

Contardo Caligaris emite 
opiniões e análises polêmicas.

“Acho que a gente deveria 
poder se separar por WhatsA-
pp: Valeu, acabou, a mala está 
na porta.”

Tem um exagero projetado 
para chocar nessa frase. Nem 
namoro se desmancha assim 
dessa maneira despachada. 
Nem funcionário merece ser 
demitido assim.

Mas o conceito combina 
com o criador. Contardo Cali-
garis, aos 66 anos, está no oita-
vo casamento. Tem um único 
filho, de 32.

E ele entende que muitas 

vezes as pessoas já estão sepa-
radas e levam até 7,8 anos para 
formalizar a separação. E que 
isso representa um sofrimento 
horroroso para todos os envol-
vidos: o casal, os filhos, os ami-
gos, os sogros...

Nisso ele tem razão. Conhe-
ço um caso de um casal que vi-
veu junto mais de 20 anos na 
mesma casa sem que um falas-
se com o outro. Mas não se se-
pararam. O ódio era recíproco. 
Fortíssimo. Mas nunca pensa-
ram em divórcio. “O que Deus 
uniu não cabe aos homens se-
parar”. Já velhos, sempre mo-
rando juntos, cada um fazia a 
própria comida.

O que será pior: viver essa 
relação de rejeição mútua 
numa mesma casa e numa 
mesma família ou separar e 
cada um buscar reconstruir a 
vida?

Cada ser humano, uma 
verdade. Fatores múltiplos in-

fluenciam essa decisão. Des-
de as crenças religiosas até o 
medo de gastar dinheiro com 
advogados para dividir os bens. 
Desde uma certa rejeição social 
até as dificuldades financeiras 
que a separação pode gerar.

Não existe uma regra de 
comportamento que abarque 
todas as situações. E não dá 
para relacionar motivos para 
continuar a relação degradada 
ou romper o vínculo por or-
dem de importância. Porque 
essa ordem varia de pessoa 
para pessoa.

Na maior parte das socieda-
des, a separação conjugal está 
prevista na lei. Na maior par-
te das religiões, o casamento é 
sagrado.

Agora, separar por What-
sApp, Contardo Caligaris? Aí 
já é vulgarizar demais uma 
coisa tão importante na 
vida de qualquer um como o 
casamento. 

Separação por WhatsApp

charge

‘ santos não precisa disso aí.

salvador gonçalves lopes, presidente 
do sindicato dos hotéis, bares e 
restaurantes e similares de santos 
(sinhores), ontem, durante audiência 
para discutir os “food trucks”

>ContraPonto
>Luigi Di Vaio

contraponto@diariodolitoral.com.br

VENDA IRREGULAR 
Ex-diretor da Cohab-Santista, 
o vereador santista Sandoval 
Soares (PSDB) denunciou, em 
plenário, que há moradores do 
Conjunto Habitacional Caneleira 
4 (Zona Noroeste, em Santos) 
estão vendendo irregularmente 
seus apartamentos.

PREÇO DE BANANA 
As unidades do Caneleira 4 são 
de programas sociais. E há mo-
radores vendendo a preço bem 
barato, um bem que não poderia 
ser repasssado.

SEM NOVAS LICENÇAS 
Durante a audiência pública pro-
movida pela Câmara para discutir 
a atividade dos “food trucks” em 
Santos, foi revelado que desde 
1997 a Prefeitura não concede no-
vas licenças para os ambulantes. 
Há fila de espera, principalmente 
dos portadores de necessidades 
especiais.

GROSSERIA...
Tudo bem defender os seus di-
reitos - principalmente se for 
empresário, pagador de imposto e 
gerador de vagas no mercado de 
trabalho. 

...INJUSTIFICADA
Mas nada justifica a atitude gros-
seira de alguns empresários do 
ramo de alimentos em Santos, 
tratando mal um convidado - o 
representante da Associação 
Paulistana de Comida de Rua - na 
audiência pública promovida pela 
Câmara, ontem à noite.

DIREITO DE SUCESSÃO 
Em meio às discussões sobre a 
presença dos ‘food trucks’ em 
Santos, o vereador santista Antô-
nio Carlos Banha Joaquim (PMDB) 
lembrou que considera justo os 
permissionários de quiosques te-
rem direito de sucessão dos equi-
pamentos para seus familiares. 

SÓ DOIS A FAVOR 
O vereador santista Douglas Gon-
çalves (DEM) só obteve o apoio do 
colega de legenda Kenny Mendes 
na tentativa de chamar o secretá-
rio de Segurança de Santos, Sérgio 
Del Bel, para dar explicações, de 
forma aberta na Câmara (e não em 
reunião fechada, como ocorreu), 
sobre o concurso de formação dos 
guardas municipais. Os demais 
vereadores não consideraram ne-
cessária essa convocação.

FIM DA TURBULÊNCIA 
Depois de um período de turbu-
lência interna, o Partido Verde 
(PV) de Santos passa a ter uma 
nova executiva municipal.

VERDES QUEREM CRESCER 
A legenda volta a ser comandada 
pelo funcionário público Mário 
Rosa Bernardino e tem, entre os 
seus 600 filiados, nomes conhe-
cidos de Santos como o da ex-se-
cretária de Educação Suely Maia, 
o apresentador de TV Armando 
Gomes, entre outros membros.

JÁ PENSANDO EM 2016 
O PV santista marcou reunião para 
hoje à noite para já começar a pen-
sar na estratégia eleitoral de 2016.
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Dezenas de desemprega-
dos realizaram, nos últimos 
dias, protestos em frente ao 
Polo Industrial de Cubatão. 
O pedido do grupo era claro 
“queremos emprego”. A ma-
nifestação, que causou trans-
torno com congestionamen-
to no trânsito, na entrada e 
saída da Cidade, mostra outro 
lado da situação na região: a 
qualificação profissional.

Em relação à situação dos 
trabalhadores desempre-
gados do polo, o Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) de Cubatão ex-
plicou que uma comissão foi 
criada para reafirmar o com-
promisso firmado na Agen-
da 21 do Município, que tem 
como diretriz priorizar a em-
pregabilidade dos morado-
res de Cubatão. Foi realizado 
um levantamento das vagas 
abertas para seleção imedia-
ta, colocadas à disposição do 
PAT, que irá gerenciar o pro-
cesso de encaminhamento 
dos candidatos. Também 
foi firmado o compromisso 
para acompanhamento dos 
processos seletivos futuros, 
o que será feito em conjunto 
pelas entidades representa-
das na comissão.

Matheus Tagé /DL

Mercado esbarra em 
qualificação na Região
Ciesp Cubatão diz que oferece especialização. Comércio sofre com despreparo

emprego

O Ciesp disse que depen-
de dos novos investimentos 
das empresas, que frente à 
situação econômica do País 
estão aguardando incenti-
vos para a criação de novos 
empregos. 

Quando questionado so-
bre a situação referente à 
qualificação profissional, o 
órgão ressaltou que  realiza o 
Programa de Qualificação de 
Munícipes, que está em con-
sonância com as diretrizes 
da Agenda 21 do município. 
Destacando que já qualificou 
profissionalmente centenas 
de moradores da Cidade. Em 
2013, teve o patrocínio da Vale 
Fertilizantes e em 2014 da VLI 
– Valor da Logística Integrada, 
contribuindo para a especia-
lização da mão de obra local.

Apesar de oferecer pro-
gramas de qualificação, o 
Ciesp não respondeu se há 
falta de mão de obra qualifi-
cada na região.

Já no setor do comércio, os 
problemas com a falta de mão 
de obra preparada são claros. 
Essa é a opinião do presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL) Santos Praia, Nicolau 
Miguel Obeidi.

“As pessoas estão cada vez 
menos preparadas. Santos 
tem um agravante um pouco 
maior em função da faixa sa-
larial, bem menor do que a Ca-
pital. Uma mão de obra mais 
qualificada acaba indo para 
São Paulo”, disse Obeidi.

Assim como no caso do 
Ciesp Cubatão, a CDL Santos 
Praia também realiza cursos 
de formação, em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). Mas, segundo o pre-
sidente do órgão, não há ade-
são. “As pessoas não querem 
se preparar. Elas tratam como 
um subemprego, não como 
um trabalho que necessite 
se especializar. Isso reflete na 
qualidade do atendimento”.

Segundo Obeidi, o reflexo 
se dá no mau atendimento 
dentro dos estabelecimentos 
comerciais. “Eu não estou fa-
lando mal ou criticando. Isso 
é a realidade. A situação hoje é 
difícil”.

O presidente citou que o 
comportamento das pessoas 
também prejudica a contra-
tação de funcionários. “É um 
problema básico. Educação 
primária. Saber como se dire-
cionar às pessoas, ser cordial. 
As pessoas não tem mais isso. 
Elas gritam, falam alto, garga-
lhadas em determinadas situ-
ações, conversas durante o ex-
pediente ou por WhatsApp”.

Nicolau comentou sobre 
um caso em que um atendente 
falou diversos palavrões para 
explicar uma situação. “O cara 
parecia que estava sentado em 
um boteco, tomando chope e 

Da Reportagem

 >cUBATão - Desempregados reivindicaram emprego

EnQuEtE
você já passou por 
algum problema com 
atendimento? Envie seu 
depoimento à página 
do dl no facebook

conversando com um amigo 
de infância. Já fui em uma loja 
no shopping e a funcionária 
estava fazendo a unha no bal-
cão. É esse o comportamento 
que estamos vendo”.

Para Obeidi, a situação tem 
piorado nos últimos dez anos. 
“Essa geração não quer se qua-
lificar, não quer aprender e 
não tem educação. Você fica o 
tempo todo brigando com o 
funcionário. São coisas básicas 
que eles não sabem falar, nem 
é por mal, mas por costume. 
Eles não sabem diferenciar a 
relação entre estar em casa, 
na escola, sentado no bar ou 
no ambiente de trabalho. Para 
eles é uma coisa só. Falta ser 
profissional no que faz”.

Para ele, a união entre uma 
melhor educação e qualifica-
ção profissional é a chave para 
a melhora na questão do em-
prego. “Comércio é muito mais 
complicado do que as pessoas 
imaginam. Hoje, o consumi-
dor presta mais atenção no 
atendimento, na gentileza. As 
lojas pequenas existem ain-
da por causa do atendimento. 
Mas as pessoas estão perden-
do isso. Eu sou de uma família 
tradicional do comércio, estou 
nisso há 35 anos, eu sei bem 
como é isso. Todos podem mu-
dar, é só querer isso.”

L

comércio encara problemas

as pessoas estão cada 
vez menos preparadas. 
santos tem um 
agravante um pouco 
maior em função da 
faixa salarial, bem 
menor do que a capital

‘nicolau obeidi

Os vereadores aprova-
ram, ontem, por unanimi-
dade, o projeto, de autoria 
de Ricardo Queixão (PMDB), 
que obriga as empresas pres-
tadoras de serviço no polo 
industrial de Cubatão a con-
tratarem e manterem em-
pregados prioritariamente 
trabalhadores domiciliados 
no Município, na proporção 
de 70% do seu quadro efeti-
vo de funcionários. A inicia-
tiva foi aprovada em primei-
ra e segunda discussões. 

“Como legisladores, te-
mos a obrigação de defender 
os trabalhadores de nosso 
Município”, disse Queixão.  

O vereador do PMDB ain-
da afirmou que os trabalha-
dores sofrem há anos com 
esse problema da mão de 
obra oriunda de outras regi-
ões. “Não podemos tolerar a 
humilhação contra os traba-
lhadores. As pessoas querem 
emprego”.

Mão de obra feminina
A iniciativa também 

prevê que as empresas des-
tinem 15% da reserva para 
mão de obra exclusivamen-
te feminina. César da Silva 
(PDT) disse que como o polo 
é metal-mecânico, absorve 
poucas mulheres em seus 
quadros de funcionários. 
“Temos mães na Cidade que 
são chefes de família”. 

Pelo projeto aprovado, a 
empresa que descumprir a 
lei, será notificada pelo Exe-
cutivo, e  se não apresentar 
defesa, poderá sofrer penali-
dades, que incluem até mes-
mo a cassação definitiva do 
alvará de funcionamento. 

O projeto segue para san-
ção do Executivo Municipal.

Por motivos particula-
res, o vereador Ademário da 
Silva  (PSDB) não esteve pre-
sente na votação.

Prioridade de 
cubatenses no 
polo é aprovada

câmara 

vai à sanção
obrigatório às empresas 
do polo empregarem 
trabalhadores que 
moram em cubatão 
em 70% de seu quadro
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O presidente do Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais de Santos (Sin-
dserv), Flávio Saraiva, e o 
diretor da entidade, Cássio 
Canhoto, estão denuncian-
do o ‘desmantelamento’ do 
sistema educacional de San-
tos. Segundo contam, existe 
uma grande defasagem de 
educadores e funcionários 
na rede pública municipal, 
causando desgaste de pro-
fessores, de alunos e mui-
ta reclamação dos pais. Os 
sindicalistas acreditam que 
o Governo Municipal está 
deixando a situação desta 
forma para fomentar a im-
plantação de organizações 
sociais na área da Educação.

“Cerca de 20% dos cargos 
criados estão vagos. No caso 
dos funcionários, faltam bi-
bliotecários, auxiliares ad-
ministrativos, cozinheiras, 
inspetores de alunos e ou-
tras funções no Ensino Fun-
damental. Isso vem prejudi-
cando imensamente a saúde 
de quem cobre essa defasa-
gem. Foram realizados con-
cursos, mas ninguém é cha-
mado”, afirma Saraiva.

Canhoto revela que as 
equipes técnicas, formadas 

Sindicato denuncia 
‘desmantelamento’
Sindicato denuncia falta de professores e funcionários, 
desvio de funções e desrespeito a direitos trabalhistas  

educação SantoS  

nEcEssidadEs
sindicalistas afirmam 
que os casos mais 
complicados são 
os relacionados às 
crianças especiais

por diretores, assistentes 
de direção, coordenadores e 
orientadores, estão incom-
pletas. O sindicalista afirma 
que faltam professores e 
substitutos. “O Estatuto do 
Magistério prevê que para 
cada três salas de aula te-
nham um professor substi-
tuto e essa lei não vem sen-
do cumprida em Santos. Os 
substitutos são fundamen-
tais para cobrir faltas, emer-
gências médicas e outras 
eventualidades que ocor-
rem todos os dias. Salas do 
maternal e berçário contam 
com apenas um professor”, 
revela o sindicalista. 

necessidades especiais
Os sindicalistas afirmam 

que os casos mais complica-
dos são os relacionados às 
crianças com necessidades 
especiais. Muitas vezes, se-
gundo eles, não há aulas por 

conta da falta de professores 
e, em outros casos, professo-
res tomando conta de duas 
salas ao mesmo tempo. “Es-
sas crianças precisam de um 
profissional ‘full time’ (in-
tegral). Tirar um professor 
e colocá-lo em uma classe 
que deveria ter dois profis-
sionais é muito ruim para o 
professor e para os alunos, 
que não estão se desenvol-
vendo. Os pais dessas crian-
ças estão sendo enganados”, 
afirma Saraiva. 

Vida docente
Os dirigentes sindicais 

afirmam que a vida dos do-
centes (professores) se tor-
nou um martírio. Eles não 
estão conseguindo gozar 
os 15 minutos de descanso 
regulamentares, não estão 
cumprindo o horário de 
trabalho individual (HTI), 
que é reservado para pre-
enchimento de documen-
tos, como o diário de classe. 
“Não estão tendo tempo se-
quer para atender os pais e 
planejar as atividades. Essa 
situação vem ocorrendo em 
larga escala. Temos diversas 
denúncias já constatadas 
nas escolas e já notificamos 
a Prefeitura, mas nada vem 
sendo feito”, afirma Cássio 

Canhoto, alertando que o úl-
timo concurso de promoção 
(interno) ocorreu em 2011. 

Projeto escola Total
Os sindicalistas afirmam 

que o Projeto Escola Total – 
criado em 2006 e que visa 
proporcionar estudo em 
período integral – está sen-
do realizado de forma irre-
gular, pois trabalha com vo-
luntários que recebem uma 
ajuda de custo e não têm 
vínculos empregatícios. 
“Isso ocorre para burlar as 
leis trabalhistas. Alguns vo-
luntários estão substituin-
do professores substitutos 
do ensino regular. Já flagra-
mos eles trabalhando como 

inspetores de alunos”, ga-
rante Canhoto. 

oSs
Conforme os sindicalis-

tas, o Governo Municipal 
está permitindo que isso 
tudo ocorra para facilitar 
a implantação de organi-
zações sociais na Adminis-
tração Pública. “A falta de 
funcionários e professores 
nas unidades municipais de 
ensino não é mera incompe-
tência do Governo, mas sim, 
parte de um projeto político 
de terceirização do serviço 
público para entregar postos 
de trabalho e funções públi-
cas às organizações sociais”, 
finaliza Canhoto. 

o dL conseguiu o de-
poimento de uma profes-
sora municipal afastada 
de suas funções por ter 
adquirido síndrome do 
pânico por causa da so-
brecarga de atribuições. 
ela não quis se identificar 
mas revelou seu martírio 
e frustração de não poder 
mais lecionar.

“fiquei sobrecarrega-
da em função da falta de 
substitutos. as crianças 
que ficavam sem aulas 
não podiam ser dispen-
sadas e vinham para mim. 
isso aconteceu por cinco 
anos consecutivos e aca-
bei adquirindo síndrome 
do pânico. fui saber que 
adquiri a doença após ter 
quase uma parada res-
piratória. tive que tomar 
remédio”, afirma a educa-
dora, que chegou a assu-
mir a responsabilidade de 
duas classes de 40 alunos 
cada. 

Passado o susto e para 
sua surpresa, ela detec-
tou que o seu caso não 
era único. “descobri que 
a situação era bem mais 
complicada do que eu 

imaginava. a quantidade 
de barulho, estresse e so-
brecarga de trabalho atin-
gia dezenas de colegas. 
em um dos dias que eu fui 
me consultar me depa-
rei com oito professores, 
parte do estado, parte do 
município, na mesma si-
tuação. eu perdi cabelo e 
quase fiquei doida”, finali-
za, alertando que na rede 
municipal não existe 15 
minutos de descanso.

sindicato
a reportagem buscou 

informações com o Sin-
dicato dos Professores de 
Santos e região. o presi-
dente da entidade, profes-
sor Walter alves, enviou 
nota se dizendo solidário  
com os professores da 
rede pública e que a os 
educadores da rede pri-
vada de ensino enfrentam 
situações muito parecidas 
com as relacionadas pelo 
Sindserv. o Sindicato dos 
Professores se colocou à 
disposição para troca de 
informações e a promo-
ção de ações conjuntas 
para melhorar a situação.

A Secretaria de Educação 
esclarece que funcionários 
e professores são nomea-
dos e contratados de acor-
do com as vagas existentes 
(cargos vagos e reposição 
de pessoas). Informa ainda 
que as escolas estão sendo 
atendidas quanto às solicita-
ções de encaminhamentos 
desses profissionais quando 
necessário. A Seduc mantém 
auxiliar de bibliotecário em 
todas as bibliotecas da rede.

Com relação à Educação 
Especial, garante que segue a 
portaria 73/14 que dispõe so-

bre o projeto de Mediador de 
Inclusão Escolar e cada caso 
é estudado para que o aluno 
receba o devido atendimen-
to. Ressalta que muitos alu-
nos de escolas particulares 
estão migrando para o mu-
nicípio devido à qualidade 
do serviço especializado na 
educação especial.

A Secretaria garante que 
não recebeu nenhuma de-
núncia ou reclamação sobre o 
intervalo de descanso e o Ho-
rário de Trabalho Individual 
(HTI) e afirma que os horários 
são gerenciados pela direção 

Prefeitura de Santos se defende

‘eu perdi cabelo e 
quase fiquei doida’ 

de cada unidade, de acordo 
com a Portaria 5/15.

A Seduc esclarece ain-
da que o Programa Escola 
Total/Jornada Ampliada 
compreende a atuação de 
educadores por meio da 
adesão em caráter volun-
tário, mediante aprovação 
prévia em processo seleti-
vo, fazendo jus ao auxílio 
monetário. Os educadores 
passam por formação con-
tinuada e a matriz curricu-
lar do programa está em 
conformidade com as di-
retrizes do Programa Mais 
Educação, do Ministério da 
Educação (MEC). 

segundo os 
sindicalistas, faltam:

professores-
adjuntos I

professores-
adjuntos II

inspetores 
de alunos

secretários 
escolares
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‘Food trucks’ 
não deverão ter 
lei em Santos

Está praticamente des-
cartada a hipótese de Santos 
contar com uma legislação 
regulamentando a atividade 
dos “food trucks” (veículos 
adaptados para a venda de 
comida), tendência gastro-
nômica em voga em cidades 
como São Paulo. Essa foi a 
conclusão a que chegaram 
os participantes de uma au-
diência pública realizada na 
noite de ontem, na Câmara 
de Santos.

Representando a Prefei-
tura, o ouvidor municipal 
Flávio Jordão afirmou que 
a Administração Municipal 
não prepara nenhuma maté-
ria nesse sentido e enfatizou 
que discutir esse tema hoje 
na Cidade é “prematuro”.

Entre os vereadores, hou-
ve o posicionamento contrá-
rio tanto do líder do Gover-
no Paulo Alexandre Barbosa 
(PSDB), Sadao Nakai (PSDB), 
quanto do líder da oposição, 
Evaldo Stanislau (PT), à ideia 
de uma lei específica para os 
“food trucks”.

Também se posiciona-
ram contra Ademir Pestana 
(PSDB), Carlos Teixeira Filho, 
o Cacá Teixeira (PSDB) e Mu-
rilo Barletta (PR).

A audiência pública ha-
via sido proposta pelo vere-
ador Igor Martins de Melo, 
o Professor Igor (PSB), autor 
de uma proposta, posterior-
mente retirada, sobre os 
“food trucks”.

Hostilizado
Convidado pela organi-

zação da audiência pública 
para falar sobre a atividade, 
o presidente da Associação 
Paulistana de Comida de 
Rua, Rolando Vanucci, che-
gou a ser hostilizado no Le-
gislativo pelas falas agressi-

Ouvidor da Prefeitura e vereadores se manifestaram 
contra regularizar a atividade no Município 

vas de alguns empresários 
do setor e até de represen-
tantes do Sindicato dos 
Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares de Santos 
(Sinhores). 

Parte das reclamações 
dos empresários do setor foi 
direcionada à realização de 
um evento com “food tru-
cks”, durante a temporada 
de verão, em Santos. 

Presidente do Sinhores, 
Salvador Gonçalves Lopes se 
disse preocupado com a fal-
ta de fiscalização, por parte 
da Vigilância Sanitária, a 
esses veículos que vendem 

comida. “Eles não recolhem 
impostos, como lanchone-
tes e restaurantes. Santos 
não precisa disso aí”.

Vanucci chegou a citar 
que havia sido convidado 
pelo Sindicato dos Bares e 
Restaurantes do Rio de Janei-
ro para apresentar detalhes 
da atividade naquela cidade. 
Depois de sua fala, ouviu um 
desaforo do representante 
jurídico do sindicato desse 
setor de Santos (Sinhores): 
“Que o senhor, então, seja 
bem-vindo no Rio de Janeiro. 
Esqueça Santos”. Os comer-
ciantes aplaudiram.

cardápio não muda
Um munícipe, se intitu-

lando apreciador de “food 
trucks”, reclamou que os 
quiosques — a categoria tam-
bém estava representada no 
evento — apresentam prati-
camente o mesmo cardápio  
em toda a orla.

 >FecHADo - Santos recebeu um evento na temporada
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carlos Ratton

O presidente do Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais de Santos (Sin-
dserv), Flávio Saraiva, e o 
diretor da entidade, Cássio 
Canhoto, estão denuncian-
do o ‘desmantelamento’ do 
sistema educacional de San-
tos. Segundo contam, existe 
uma grande defasagem de 
educadores e funcionários 
na rede pública municipal, 
causando desgaste de pro-
fessores, de alunos e mui-
ta reclamação dos pais. Os 
sindicalistas acreditam que 
o Governo Municipal está 
deixando a situação desta 
forma para fomentar a im-
plantação de organizações 
sociais na área da Educação.

“Cerca de 20% dos cargos 
criados estão vagos. No caso 
dos funcionários, faltam bi-
bliotecários, auxiliares ad-
ministrativos, cozinheiras, 
inspetores de alunos e ou-
tras funções no Ensino Fun-
damental. Isso vem prejudi-
cando imensamente a saúde 
de quem cobre essa defasa-
gem. Foram realizados con-
cursos, mas ninguém é cha-
mado”, afirma Saraiva.

Canhoto revela que as 
equipes técnicas, formadas 

Sindicato denuncia 
‘desmantelamento’
Sindicato denuncia falta de professores e funcionários, 
desvio de funções e desrespeito a direitos trabalhistas  

educação SantoS  

nEcEssidadEs
sindicalistas afirmam 
que os casos mais 
complicados são 
os relacionados às 
crianças especiais

por diretores, assistentes 
de direção, coordenadores e 
orientadores, estão incom-
pletas. O sindicalista afirma 
que faltam professores e 
substitutos. “O Estatuto do 
Magistério prevê que para 
cada três salas de aula te-
nham um professor substi-
tuto e essa lei não vem sen-
do cumprida em Santos. Os 
substitutos são fundamen-
tais para cobrir faltas, emer-
gências médicas e outras 
eventualidades que ocor-
rem todos os dias. Salas do 
maternal e berçário contam 
com apenas um professor”, 
revela o sindicalista. 

necessidades especiais
Os sindicalistas afirmam 

que os casos mais complica-
dos são os relacionados às 
crianças com necessidades 
especiais. Muitas vezes, se-
gundo eles, não há aulas por 

conta da falta de professores 
e, em outros casos, professo-
res tomando conta de duas 
salas ao mesmo tempo. “Es-
sas crianças precisam de um 
profissional ‘full time’ (in-
tegral). Tirar um professor 
e colocá-lo em uma classe 
que deveria ter dois profis-
sionais é muito ruim para o 
professor e para os alunos, 
que não estão se desenvol-
vendo. Os pais dessas crian-
ças estão sendo enganados”, 
afirma Saraiva. 

Vida docente
Os dirigentes sindicais 

afirmam que a vida dos do-
centes (professores) se tor-
nou um martírio. Eles não 
estão conseguindo gozar 
os 15 minutos de descanso 
regulamentares, não estão 
cumprindo o horário de 
trabalho individual (HTI), 
que é reservado para pre-
enchimento de documen-
tos, como o diário de classe. 
“Não estão tendo tempo se-
quer para atender os pais e 
planejar as atividades. Essa 
situação vem ocorrendo em 
larga escala. Temos diversas 
denúncias já constatadas 
nas escolas e já notificamos 
a Prefeitura, mas nada vem 
sendo feito”, afirma Cássio 

Canhoto, alertando que o úl-
timo concurso de promoção 
(interno) ocorreu em 2011. 

Projeto escola Total
Os sindicalistas afirmam 

que o Projeto Escola Total – 
criado em 2006 e que visa 
proporcionar estudo em 
período integral – está sen-
do realizado de forma irre-
gular, pois trabalha com vo-
luntários que recebem uma 
ajuda de custo e não têm 
vínculos empregatícios. 
“Isso ocorre para burlar as 
leis trabalhistas. Alguns vo-
luntários estão substituin-
do professores substitutos 
do ensino regular. Já flagra-
mos eles trabalhando como 

inspetores de alunos”, ga-
rante Canhoto. 

oSs
Conforme os sindicalis-

tas, o Governo Municipal 
está permitindo que isso 
tudo ocorra para facilitar 
a implantação de organi-
zações sociais na Adminis-
tração Pública. “A falta de 
funcionários e professores 
nas unidades municipais de 
ensino não é mera incompe-
tência do Governo, mas sim, 
parte de um projeto político 
de terceirização do serviço 
público para entregar postos 
de trabalho e funções públi-
cas às organizações sociais”, 
finaliza Canhoto. 

o dL conseguiu o de-
poimento de uma profes-
sora municipal afastada 
de suas funções por ter 
adquirido síndrome do 
pânico por causa da so-
brecarga de atribuições. 
ela não quis se identificar 
mas revelou seu martírio 
e frustração de não poder 
mais lecionar.

“fiquei sobrecarrega-
da em função da falta de 
substitutos. as crianças 
que ficavam sem aulas 
não podiam ser dispen-
sadas e vinham para mim. 
isso aconteceu por cinco 
anos consecutivos e aca-
bei adquirindo síndrome 
do pânico. fui saber que 
adquiri a doença após ter 
quase uma parada res-
piratória. tive que tomar 
remédio”, afirma a educa-
dora, que chegou a assu-
mir a responsabilidade de 
duas classes de 40 alunos 
cada. 

Passado o susto e para 
sua surpresa, ela detec-
tou que o seu caso não 
era único. “descobri que 
a situação era bem mais 
complicada do que eu 

imaginava. a quantidade 
de barulho, estresse e so-
brecarga de trabalho atin-
gia dezenas de colegas. 
em um dos dias que eu fui 
me consultar me depa-
rei com oito professores, 
parte do estado, parte do 
município, na mesma si-
tuação. eu perdi cabelo e 
quase fiquei doida”, finali-
za, alertando que na rede 
municipal não existe 15 
minutos de descanso.

sindicato
a reportagem buscou 

informações com o Sin-
dicato dos Professores de 
Santos e região. o presi-
dente da entidade, profes-
sor Walter alves, enviou 
nota se dizendo solidário  
com os professores da 
rede pública e que a os 
educadores da rede pri-
vada de ensino enfrentam 
situações muito parecidas 
com as relacionadas pelo 
Sindserv. o Sindicato dos 
Professores se colocou à 
disposição para troca de 
informações e a promo-
ção de ações conjuntas 
para melhorar a situação.

A Secretaria de Educação 
esclarece que funcionários 
e professores são nomea-
dos e contratados de acor-
do com as vagas existentes 
(cargos vagos e reposição 
de pessoas). Informa ainda 
que as escolas estão sendo 
atendidas quanto às solicita-
ções de encaminhamentos 
desses profissionais quando 
necessário. A Seduc mantém 
auxiliar de bibliotecário em 
todas as bibliotecas da rede.

Com relação à Educação 
Especial, garante que segue a 
portaria 73/14 que dispõe so-

bre o projeto de Mediador de 
Inclusão Escolar e cada caso 
é estudado para que o aluno 
receba o devido atendimen-
to. Ressalta que muitos alu-
nos de escolas particulares 
estão migrando para o mu-
nicípio devido à qualidade 
do serviço especializado na 
educação especial.

A Secretaria garante que 
não recebeu nenhuma de-
núncia ou reclamação sobre o 
intervalo de descanso e o Ho-
rário de Trabalho Individual 
(HTI) e afirma que os horários 
são gerenciados pela direção 

Prefeitura de Santos se defende

‘eu perdi cabelo e 
quase fiquei doida’ 

de cada unidade, de acordo 
com a Portaria 5/15.

A Seduc esclarece ain-
da que o Programa Escola 
Total/Jornada Ampliada 
compreende a atuação de 
educadores por meio da 
adesão em caráter volun-
tário, mediante aprovação 
prévia em processo seleti-
vo, fazendo jus ao auxílio 
monetário. Os educadores 
passam por formação con-
tinuada e a matriz curricu-
lar do programa está em 
conformidade com as di-
retrizes do Programa Mais 
Educação, do Ministério da 
Educação (MEC). 

segundo os 
sindicalistas, faltam:

professores-
adjuntos I

professores-
adjuntos II

inspetores 
de alunos

secretários 
escolares

180
203
142
28

180
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 >SALA - 
Professores 

não têm 
substitutos, 

segundo 
Sindserv

 >SinDicALiSTAS - Saraiva e Canhoto garantem que 
situação é proposital e visa terceirização da educação

arquivo/DL

Luiz Torres/DL

Luiz Torres / DL

‘Food trucks’ 
não deverão ter 
lei em Santos

Está praticamente des-
cartada a hipótese de Santos 
contar com uma legislação 
regulamentando a atividade 
dos “food trucks” (veículos 
adaptados para a venda de 
comida), tendência gastro-
nômica em voga em cidades 
como São Paulo. Essa foi a 
conclusão a que chegaram 
os participantes de uma au-
diência pública realizada na 
noite de ontem, na Câmara 
de Santos.

Representando a Prefei-
tura, o ouvidor municipal 
Flávio Jordão afirmou que 
a Administração Municipal 
não prepara nenhuma maté-
ria nesse sentido e enfatizou 
que discutir esse tema hoje 
na Cidade é “prematuro”.

Entre os vereadores, hou-
ve o posicionamento contrá-
rio tanto do líder do Gover-
no Paulo Alexandre Barbosa 
(PSDB), Sadao Nakai (PSDB), 
quanto do líder da oposição, 
Evaldo Stanislau (PT), à ideia 
de uma lei específica para os 
“food trucks”.

Também se posiciona-
ram contra Ademir Pestana 
(PSDB), Carlos Teixeira Filho, 
o Cacá Teixeira (PSDB) e Mu-
rilo Barletta (PR).

A audiência pública ha-
via sido proposta pelo vere-
ador Igor Martins de Melo, 
o Professor Igor (PSB), autor 
de uma proposta, posterior-
mente retirada, sobre os 
“food trucks”.

Hostilizado
Convidado pela organi-

zação da audiência pública 
para falar sobre a atividade, 
o presidente da Associação 
Paulistana de Comida de 
Rua, Rolando Vanucci, che-
gou a ser hostilizado no Le-
gislativo pelas falas agressi-

Ouvidor da Prefeitura e vereadores se manifestaram 
contra regularizar a atividade no Município 

vas de alguns empresários 
do setor e até de represen-
tantes do Sindicato dos 
Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares de Santos 
(Sinhores). 

Parte das reclamações 
dos empresários do setor foi 
direcionada à realização de 
um evento com “food tru-
cks”, durante a temporada 
de verão, em Santos. 

Presidente do Sinhores, 
Salvador Gonçalves Lopes se 
disse preocupado com a fal-
ta de fiscalização, por parte 
da Vigilância Sanitária, a 
esses veículos que vendem 

comida. “Eles não recolhem 
impostos, como lanchone-
tes e restaurantes. Santos 
não precisa disso aí”.

Vanucci chegou a citar 
que havia sido convidado 
pelo Sindicato dos Bares e 
Restaurantes do Rio de Janei-
ro para apresentar detalhes 
da atividade naquela cidade. 
Depois de sua fala, ouviu um 
desaforo do representante 
jurídico do sindicato desse 
setor de Santos (Sinhores): 
“Que o senhor, então, seja 
bem-vindo no Rio de Janeiro. 
Esqueça Santos”. Os comer-
ciantes aplaudiram.

cardápio não muda
Um munícipe, se intitu-

lando apreciador de “food 
trucks”, reclamou que os 
quiosques — a categoria tam-
bém estava representada no 
evento — apresentam prati-
camente o mesmo cardápio  
em toda a orla.

 >FecHADo - Santos recebeu um evento na temporada

Luigi Di Vaio

clima EsQuEntou
debates foram 
acalorados durante 
audiência pública 
realizada no 
legislativo
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Vereadores 
querem 
explicações

Pelo menos três vereado-
res de Santos deverão pedir 
explicações ao Executivo so-
bre a multa que já chega a R$ 2 
milhões, imposta pela Justiça, 
pela demora na remoção dos 
24 boxes da Rua Áurea Gon-
zalez Conde, conhecida como 
Rua do Peixe, na Ponta da 
Praia.

O problema se arrasta por 
várias administrações e aca-
bou ‘no colo’ do prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa (PSDB), que 
desde que assumiu não conse-
gue solucionar a questão. On-
tem, conforme reportagem, 
além da multa, a Prefeitura 
tem que definir uma nova área 
e começar a remoção dos per-
missionários até julho.

Amanhã, na sessão, o ve-
reador Douglas Gonçalves 
(DEM) promete se pronunciar 
sobre o problema. “Os valores 
apresentados pela reportagem 
me preocupam. Desde a época 
do prefeito David Capistrano 
esse problema já era discutido. 
A Administração precisa ter é 
zelo com o dinheiro público, 
principalmente no momento 
que estamos atravessando”, 
comenta o parlamentar.

Gonçalves revela que em 
maio do ano passado consegui 
uma emenda parlamentar de 
R$ 300 mil para a reforma do 
Terminal de Catraia no Mer-

Multa já custa R$ 2 milhões aos cofres públicos

rua do peixe

cado, no bairro Vila Nova, mas 
não foi possível porque o ter-
reno era de Marinha, sendo só 
este mês repassado da União 
para o Município. “Os R$ 2 
milhões poderiam ser usados 
neste local ou na construção 
de creches. Vou procurar o pre-
feito e ver como podemos re-
verter essa situação para que o 
ônus não recaia sobre a popu-
lação. Os administradores an-
teriores não podem usar como 
desculpa que desconheciam 
tal fato”, finaliza.

Adilson Júnior (PT) vai 
apresentar um requerimento 
pedindo explicações ao pre-
feito Paulo Alexandre. “Fiz 
um requerimento à Superin-
tendência do Patrimônio da 
União para que viabilizassem 
uma área. Se Prefeitura fizer 
um senso no Mercado de Pei-
xe vai constatar que vários 

 >RUA Do Peixe - Permissionários devem sair até julho

Carlos Ratton
Eraldo Santos

As técnicas de reconstrução facial de 
Santo Antônio, cujo busto será entronizado 
na Basílica de Santo Antônio do Embaré, no 
dia 30 de maio próximo, foram explicadas 
pelo professor doutor Paulo Eduardo Mia-
moto Dias, cirurgião-dentista, especialista 
em Odontologia Legal, no programa Painel 
Regional de ontem. Paulo Miamoto disse 
que a reconstrução foi possível a partir de 
estudos arqueológicos e antropológicos 
e a utilização de impressora em Terceira 
Dimensão (3D), tendo por base o crânio do 
religioso.

O especialista coordena a Equipe Bra-
sileira de Antropologia Forense e Odonto-
logia Legal (Ebrafol), uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Púbico (Os-
cip), cuja missão é oferecer uma alternativa 
independente para perícias e assistências 
técnicas judiciais em Odontologia Legal e 
Antropologia Forense, que atenda a causas 
de interesse público.

A Ebrafol conta com profissionais das 
áreas de Odontologia, Direito, Design 3D, 
Desenvolvimento de Aplicativos, Relações 
Pública e Gestão Ambiental.

Maria Madalena – A equipe atua 
também na reconstrução facial de Maria 
Madalena a pedido de religiosos do Sul da 
França. O trabalho será mostrado no dia 
19 de julho e todas as etapas do projeto 
puderam ser concluídas porque a Igreja 
Católica conservou os restos mortais de 

Maria Madalena.
Paulo Miamoto frisou que as técnicas 

de reconstrução facial só podem ser feitas 
a partir de um crânio. Com isso, descartou 
a possibilidade de reconstrução do rosto 
de Jesus Cristo, tendo por estudos o Santo 
Sudário.

Francisco Gregório, da Cúria Diocesana 
de Santos, também presente ao programa, 
disse que, no dia 27 de maio, Paulo Miamoto 
fará uma palestra na Basílica de Santo An-
tônio para falar sobre o trabalho científico 
realizado. No dia 30 maio, ocorrerá a entro-
nização do busto de Santo Antônio, reco-
nhecido como o santo da Família, na Basí-
lica do Embaré, às 19h30, e no dia seguinte 
se iniciam os festejos de Santo Antônio.

O delegado Paulo Della Rosa elogiou 
o trabalho de Paulo Miamoto e da Ebrafol, 
que em muito podem colaborar com as au-
toridades policiais e judiciais no deslinde de 
crimes, mediante a aplicação das técnicas 
de reconstituição. Della Rosa acrescentou 
que o grande desafio é aproximar a ciência 
da população, destacando que sempre que 
isso acontece, o benefício se reverte para a 
população.

Apesar de a Polícia Técnica não contar 
em seus quadros com odontólogo legal, 
Paulo Miamoto afirma que a Ebrafol se dis-
põe a repassar as técnicas utilizadas para 
coloborar com as autoridades. “A reconsti-
tuição facial forense é um trabalho fantás-
tico para ajudar nas buscas investigativas 
da polícia”.

Divulgação/Luiz Vinagre

Tecnologia possibilita 
reconstrução facial de 
Santo Antônio

painel regional

O Painel Regional é apresentado de segunda à sexta-feira, ao vivo, pelo 
jornalista Edgar Boturão, às 13h30, com a participação da noticiarista 
Yonny Furukawa e comentaristas. Aos sábados (15h) e domingos (17h) são 
apresentados programas especiais, previamente gravados.

O promotor de Justiça 
Daury de Paula Júnior chegou 
a pedir várias vezes a execução 
e suspensão do cumprimento 
da sentença da ação civil pú-
blica que previu a remoção e 
multa por descumprimento 
por parte da Prefeitura. Na ver-
dade, o prazo expirou em 2013. 
Porém, até os dias de hoje, a 
Prefeitura vinha negociando 
com o Ministério Público (MP) 
uma alternativa menos trau-
mática à questão. Para cada dia 

Problema se arrasta

permissionários têm mais de 
um boxe no local, o que não é 
permitido. Nesse caso, vários 
permissionários poderiam ser 
realocados para o mercado. A 
Zona Noroeste poderia abrigar 
os permissionários. Ficaríamos 
com um Mercado de Peixe na 
Ponta da Praia e outro na Zona 
Noroeste”, sugere o petista.

O vereador Marcelo Del 
Bosco Amaral (PPS) disse que 
já entrou em contato com o 
ouvidor público para tratar 
do tema. “Em um momento 
econômico complicado como 
esse, a Prefeitura não pode per-
der recursos. Cada vez que se 
posterga esta situação é mais 
prejuízo para o erário público. 
Estarei acompanhando este 
assunto. Inclusive, já estive em 
São Paulo discutindo uma sa-
ída viável para este impasse”, 
afirma.

de descumprimento da deci-
são judicial, o Município teve 
R$ 10 mil de multa.

Uma reunião está sendo 
agendada com a Prefeitura 
com objetivo de se ‘bater o 
martelo’ sobre o uso da área 
do Walmart, na Ponta da Praia, 
cujos empresários possuem 
a cessão onerosa do Governo 
Federal e que se encontra com 
problemas judiciais. “A reu-
nião com os dois ministérios 
públicos – estadual e federal 

– já foi realizada. Pedi de novo 
o processo e a resolução da 
questão ocorrerá antes de ter-
minar este semestre”, garantiu 
o promotor, ratificando que 
a intenção do MP não é criar 
embaraço, mas colaborar para 
que a situação se regularize.

Procurada, a Prefeitura de 
Santos revela apenas que vem 
mantendo reuniões com o Mi-
nistério Público, que está cien-
te dos esforços da Prefeitura 
para resolver o problema.
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Uma recente postagem no 
perfil pessoal do prefeito de 
Santos, Paulo Alexandre Bar-
bosa (PSDB), chamou a aten-
ção de alguns internautas. A 
mensagem alertava para a 
necessidade de se combater 
o desperdício de água e infor-
mava a desativação de 75% de 
chuveirinhos da orla.

Porém, o que chamou a 
atenção não foi a mensa-
gem, mas o fato dela apre-
sentar no canto o brasão da 
Prefeitura e ter sido “patro-
cinada”, ou seja, paga para 
ter maior divulgação no 
Facebook. Esta rede social, 
considerada com maior nú-
mero de seguidores, só acei-
ta pagamento para este tipo 
de postagem com cartão de 
crédito internacional.

Ficam, então, as perguntas: 
a Prefeitura de Santos pagou 
para impulsionar a publica-
ção do prefeito? E tem cartão 
de crédito internacional?

Acionada pelo Diário 
do Litoral, a Secretaria de 
Comunicação e Resultados 
(Secor) respondeu que “qual-
quer pessoa pode postar, 
comentar, visualizar, com-
partilhar e impulsionar os 
vídeos que estão disponíveis 

gratuitamente e com livre 
acesso na página da internet 
da Prefeitura com os devidos 
créditos de autoria”. Já quan-
to ao pagamento da posta-
gem, a Secor remeteu o caso 
ao diretório municipal do 
PSDB.

‘embrionário’
Presidente da legenda em 

Santos, Juan Manuel Villar-

nobo Filho, o Mandy, disse 
que pagou a postagem com 
seu cartão de crédito pes-
soal. Ele não lembrava se o 
gasto tinha sido de R$ 30,00 
ou R$ 35,00.

Segundo o dirigente par-
tidário, o pagamento da 
postagem foi um “ato em-
brionário de um programa 
de comunicação das redes 
sociais”. Por problemas em 

sua agenda, Mandy não 
acompanhou a repercussão 
e o impacto da postagem de 
Paulo Alexandre.

De acordo com ele, o 
PSDB tenta junto a um ban-
co obter um cartão de crédi-
to internacional para ações 
como a realizada no Face-
book, mas tem esbarrado 
nas exigências da institui-
ção bancária. 

 Em atendimento à rei-
vindicação do Conselho 
Municipal de Entidades de 
Bairros de Santos (Comeb), 
a Prefeitura aumentou o va-
lor da subvenção, que auxi-
lia o custeio das atividades 
das 65 entidades de melho-
ramentos. O reajuste que 
subiu a subvenção de R$ 350 
para R$ 780, após oito anos, 
está publicado no D.O. de 11 
de março, sendo retroativo 
desde janeiro.

O reajuste será anual, de 
acordo com o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), a partir 
de 2016. “Era uma reinvindi-
cação justa e necessária pelo 
importante papel dos pre-
sidentes das sociedades de 
melhoramento, que são os 
interlocutores da população 
com o poder público”, disse 
o ouvidor Flavio Jordão.

Recebem o recurso as 
entidades sediadas em 
Santos, que estejam legal-
mente constituídas como 
pessoas jurídicas de direito 
privado e habilitadas no 
Comeb. Em breve, a Pre-
feitura fará seleção para 
incluir outras sociedades 
e associações de melhora-
mentos de bairros e morros 
e centros comunitários.

“Esse aumento vem 
num bom momento e con-
tribuirá para atendermos 
melhor a comunidade e até 
na realização de eventos 
que possam colaborar nos 
bairros”, afirmou o presi-
dente do Comeb, José Car-
los de Almeida (Kaculé).

Santos sobe 
subvenção 
de entidades

bairros

Reprodução

Dirigente do PSDB paga 
postagem do prefeito
Publicação no perfil do prefeito de Santos chamou a atenção de internautas

Facebook

A Secretaria de Assistên-
cia Social (Seas) completou 
ontem o recadastramento 
dos carrinheiros, coletan-
do dados de 15 pessoas que 
atuam na Zona Noroeste. 
Ao todo, a Seas identificou 
125 coletores de material 
reciclado trabalhando nas 
ruas de Santos.

A coordenadora de De-

senvolvimento Social, Dé-
bora Marques, explicou 
que agora as informações 
serão cruzadas para se tra-
çar o perfil dessa mão de 
obra. A partir desses da-
dos, quem tiver direito será 
inscrito em programas de 
transferência de renda e 
nos demais serviços socio-
assistenciais.

125 carrinheiros estão 
cadastrados em Santos

SeaS traça perFil

A eleição e a posse da nova 
diretoria da União dos Vere-
adores da Baixada Santista 
(UVEBS) ocorrerão na Câmara 
de Praia Grande, no dia 27, às 
10h. Na ocasião, serão escolhi-
dos o presidente, vice-presi-
dente, secretários e membros 
da diretoria executiva e seus 
suplentes, integrantes do con-
selho fiscal e estatutários da 

entidade. Ao final do pleito, os 
novos membros serão empos-
sados imediatamente.

Atualmente, a UVEBS é 
presidida pelo vereador Rafa-
el Redó (DEM – Mongaguá). O 
vice-presidente é o vereador 
Roberto Andrade e Silva, o 
Betinho da Educação (PMDB – 
PG), presidente da Câmara.

Para Betinho, a entidade é 

eleição e posse da UVeBS será
no próximo dia 27 na câmara 

Da Reportagem

 >PATRocinADA - O 
fato de a publicação 

ser patrocinada e, ao 
mesmo tempo, ter o 
brasão da Prefeitura 

chamou a atenção de 
internautas

fundamental para o desenvol-
vimento da Baixada. “Acredito 
na UVEBS pelo fato de sermos 
uma Região Metropolitana e 
por isso dependemos de ou-
tras cidades. A entidade per-
mite a troca de experiências 
entre os parlamentares, que 
podem legislar em causas co-
muns para a Região, como um 
todo”, ressaltou.
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Sindicalistas da Baixada 
Santista, que representam e 
integram as centrais sindicais 
Força Sindical, NCST e UGT, 
preparam uma manifestação, 
a ser realizada em Santos, na 
próxima segunda-feira, pela 
manhã.

Para a preparação do even-
to, as centrais reuniram seus 
diretores ontem, no Sindicato 
dos Trabalhadores Rodoviá-
rios. Eles pretendem reunir 
dezenas de trabalhadores  para 
um protesto nas praças Mauá e 
Andradas, seguida de passeata 

pelas ruas do centro de Santos.
“Os aposentados e pensio-

nistas vão estar nessa manifes-
tação, pois o Governo mexeu 
nas pensões e pretende, agora, 
acabar com as aposentadorias, 
introduzindo uma nova fór-
mula que é nociva aos traba-
lhadores que estão prestes a se 
aposentar”, diz Antônio Carlos 
Domingues da Costa, presiden-
te da Associação Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas( 
Anapi), a Força Grisalha. 

“É um absurdo o que o Go-
verno pretende fazer com a ter-

ceirização de serviço. Vai preca-
rizar o trabalho, escravizar os 
trabalhadores e minar as forças 
dos sindicatos. Temos que evi-
tar que o Congresso aprove o 
projeto sobre este assunto. Essa 
será uma das bandeiras dos 
protestos da próxima segunda-
feira”, explica Herbert Passos 
Filho, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Químicos 
da Baixada Santista e diretor 
regional da Força Sindical.

“Nós não podemos admitir 
que afastamentos  de trabalha-
dores sejam feitos pelos médi-

Reajuste para aposentados 
tem votação adiada na câmara
Projeto foi retirado de pauta, mais uma vez,  frustrando quase 10 milhões de aposentados

acima do mínimo

Cerca de dez milhões de 
aposentados e pensionistas 
do INSS, que ganham acima 
do salário mínimo, terão que 
esperar para saber se terão di-
reito ao reajuste, idêntico aos 
índices concedidos ao salário 
mínimo (inflação mais 50% 
do PIB dos dois anos anterio-
res). É que a Câmara Federal 
não conseguiu votar ontem, 
conforme estava previsto em 
pauta, o projeto de lei que es-
tende o benefício à categoria.. 

O  Projeto de Lei 7.469/14,  
que estende até 2019 a atu-
al política de valorização do 
salário mínimo, prevendo o 
reajuste pela variação real do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de dois anos antes e pela in-
flação acumulada pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) do ano anterior, 
foi retirado de pauta, em nova 
manobra da ala governista da 
Câmara. 

O adiamento, que vem 
ocorrendo há duas semanas, 
irritou parlamentares dis-
postos a aprovarem o projeto 
para recompor parte das per-
das dos aposentados e pen-
sionistas. Deputados do PSDB 
e do Psol criticaram a obstru-
ção governista que teve o ob-
jetivo de adiar a votação do 
projeto. 

Um dos mais revoltados 
pelo novo adiamento era o 
deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP). Por volta das 19 ho-
ras, a reportagem do Diário 
do Litoral, conseguiu falar, 

por telefone, com o parla-
mentar que se encontrava em 
plenário votando o projeto de 
lei das domésticas. Ele foi en-
fático: “O PT manobrou para 

adiar o projeto. Houve inver-
são de pauta para que a lei das 
domésticas fosse votado an-
tes. Vamos ver como vai ficar 
a pauta de amanhã (hoje), mas 

é um absurdo esse constante 
adiamento, pois os aposenta-
dos mantêm a expectativa de 
um aumento real para repor 
parte das perdas em seus be-
nefícios”, disse Faria de Sá.

O deputado Nilson Leitão 
(PSDB-MT) disse que o PT per-
de oportunidade de cumprir 
uma promessa história de va-
lorização da aposentadoria. 
“O PT cresceu defendendo 
estas bandeiras e, agora que 
está com a caneta na mão, 
pode defender o pensionis-
ta e aposentado, mas vira as 
costas”, disse.

O líder do Governo, depu-
tado José Guimarães (PT-CE),  
com  aval dos partidos da 
base, conseguiu retirar o pro-
jeto da pauta.

 >Hoje - Projeto poderá ser votado na sessão de hoje

Sindicalistas organizam protesto contra MPs 664 e 665
direitoS trabalhiStaS

cos das empresas e não pelo 
INSS, conforme consta nas me-
didas editadas pelo Governo 
e enviadas ao Congresso Na-
cional. E também, que desem-
pregados percam seus direitos 
ao seguro-desemprego. Logo 
agora que o desemprego está 
crescendo e postos de trabalho 
vem sendo fechados”, informa 
Paulo Pimentel, PP, presidente 
do Sintrasaúde e coordenador 

da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores (NCST) na Bai-
xada Santista.

Os sindicalistas estão orga-
nizando os trabalhadores para 
as manifestações e protestos 
de segunda-feira. “Será um 
movimento sem bandeiras de 
partidos. Só teremos protestos 
contra as mudanças trabalhis-
tas e previdenciárias”, conclui 
Herbert Passos Filho.

 >AnAPi - Antônio Carlos da 
Costa, presidente da Anapi

 >FoRçA - Herbert Passos, 
diretor da Força Sindical

 >ncST - Paulo Pimentel, 
coordena a NCST em Santos

Divulgação

Fotos: Matheus Tagé/DL
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tEcnologia
O aplicativo Kiwi tem tudo 
para se tornar a sensação 
do momento entre os pro-
gramas disponíveis gratui-
tos para Android e iOS. 

tEcnologia ii
Sua premissa lembra mui-
to a do app Secret, que fez 
bastante sucesso alguns 
meses atrás, mas ao invés 
de postar segredos, nesta 
plataforma o usuário pode 
fazer perguntas anônimas 
para qualquer outra pes-
soa que esteja cadastrada 
na rede.

tEcnologia iii
Para utilizá-lo, basta 
baixar o aplicativo e criar 
uma conta. Se preferir, é 
possível utilizar seu perfil 
do Facebook para facilitar 
o processo.

cinEma
Após quatro semanas 
consecutivas no topo dos 
filmes mais assistidos, 
Cinquenta Tons de Cin-
za perdeu espaço para a 
comédia dramática Golpe 
Duplo, estrelada por Will 
Smith, Margot Robbie e 
Rodrigo Santoro. Entre os 
dias 12 e 15 deste mês, a 
produção arrecadou cerca 
de 4,9 milhões em bilhe-
teria.

cinEma ii
Will Smith é o líder de 
um grupo de trapaceiros, 
que ganham a vida com 
pequenos golpes. Quando 
ele começa a treinar uma 
novata, surge a chance 
de aplicar uma manobra 
traiçoeira no personagem 
interpretado por Rodrigo 
Santoro.

dispEnsa rEal
O príncipe Harry, anun-
ciou ontem que pedirá bai-
xa do Exército britânico, 
após dez anos de serviço, 
durante os quais combateu 
duas vezes no Afeganistão.

dispEnsa rEal
Harry revelou que a deci-
são de encerrar a carreira 
militar foi “muito difícil 
após dez anos de serviço”, 
mas destacou que agora 
poderá se dedicar ao próxi-
mo capítulo de sua vida.

0

homEnagEm rotary
Homenagens e confraterni-
zação. Assim o Rotary Club de 
Santos promoveu, por iniciativa 
do seu presidente, Theo Campo-
mar Baskerville Macchi, jantar 
especial que contou com a pre-
sença do Governador, Hiroshi 
Shimuta. Vários rotarianos fo-
ram premiados em reconheci-
mento a projetos desenvolvidos 
e doações feitas. Por lá esta-
vam: (1) Isa Barroso e Roberto 
Luiz Barroso; (2) Pablo e Irani 
Sanchez;  (3) Théo Macchi, Ana 
Lúcia Dias, Hiroshi Shimuta e 
Charles Dias; (4) O cardiologista 
Luiz Cláudio Mendes Carvalho 
premiado pelo Projeto “Coração 
Alerta”; (5) Celeste Mendes e 
Armênio Mendes 

1.

3.

2.

4.

5.
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Os ministros da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, e da 
Secretaria de Relações Institu-
cionais, Pepe Vargas, levaram 
ontem ao Senado o conjunto 
de propostas de combate à 
corrupção que será apresen-
tado hoje pelo governo.

Sem adiantar o que cons-
ta do pacote, Cardozo disse 
que o objetivo do governo é 
tratar o assunto em amplo 
diálogo com o Poder Legis-
lativo e a sociedade civil. Por 
isso, o tema foi discutido pre-
viamente com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e 
algumas propostas da insti-
tuição já foram incorporadas 
pelo governo. “Agora, caberá 
ao Legislativo tomar o prota-
gonismo para aprovação das 
medidas”, afirmou.

De acordo com o ministro,  
o governo está disposto ao 
diálogo. “E neste momento é 
muito importante que faça-
mos o diálogo com as forças 
políticas do Congresso Nacio-
nal, sejam elas governistas ou 
oposicionistas, com as forças 
vivas da sociedade. A partir 
de amanhã, quando o pacote 
for lançado, vocês verão que 
haverá uma perspectiva de 
diálogo para a continuidade 
disso.” Ele explicou que as me-
didas de combate à corrupção 
não se encerram nesta fase.

O ministro lembrou que 
o Congresso tem autonomia 
para definir sua própria pauta 
e disse que o governo fará sua 
parte, enviando as propostas 
e se abrindo ao diálogo. Ele 
cobrou dos congressistas, in-
clusive os de oposição, a bus-
ca do acordo e da convergên-
cia em torno das propostas 
de combate à corrupção e à 
impunidade. “O que se espe-
ra de homens e mulheres que 
atuam na vida pública brasi-
leira é que tenham o senso de 
atender àquilo que a socieda-
de exige, que busquem mais 

A Polícia Federal (PF) infor-
mou ontem que destruiu mais 
de 62 mil pés de maconha em 
plantações no noroeste do Ma-
ranhão. O número é suficiente 
para produzir aproximada-
mente 16 toneladas da droga, 
segundo a PF. Também foram 
destruídos mais de 140 quilos 
da planta já colhida. Ninguém 
foi preso.

Os policiais faziam uma 
operação contra a extração ile-
gal de madeira, no último fim 
de semana, na Reserva Bioló-
gica do Gurupi, nas terras in-
dígenas AltoTuriaçu e Caru. Ao 
sobrevoarem a região, identifi-
caram as plantações. Funcioná-
rios do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
participaram da operação.

Os policiais também en-
contraram acampamentos 
para onde a droga colhida era 
levada e armazenada, mas os 
locais estavam vazios, de acor-
do com a PF.

A defesa do presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), pediu 
ontem ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) o arquivamento 
do inquérito aberto contra ele. 
Cunha foi citado em depoi-
mento de delação premiada 
do doleiro Alberto Youssef, 
preso na Operação Lava Jato. 

Youssef disse que ouviu de 
Júlio Camargo, outro investi-
gado que assinou acordo de 
delação, que Cunha faria um 
pedido a uma comissão do 
Congresso para questionar a 
relação das empresas Toyo, 
Mitsue e Samsung com a Pe-
trobras.

Segundo o doleiro, a inten-
ção era pressionar Camargo, 
que deixou de repassar pro-
pina ao empresário Fernando 
Soares, conhecido como Fer-
nando Baiano, preso acusado 
de arrecadar propina por meio 
de um contrato para compra 
de navios-sonda.

PF destrói 62 
mil pés de 
maconha

Presidente da 
câmara pede 
arquivamento

maranhão

lava jato

agência Brasil

pmDB quer doação privada 
somente para um partido

Medidas anticorrupção 
são levadas ao Senado
Propostas não foram adiantadas e serão apresentadas hoje pelo governo 

pacote

as suas convergências do que 
atender às suas divergências. 
Nós vamos buscar seguir nes-
sa linha”, disse.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
considerou as medidas “mui-
to boas”, mas lembrou que 
a Casa já aprovou um paco-
te semelhante de combate 
à corrupção em 2013. “Seria 
importante o protagonismo 
do governo para que esse 
pacote ande na Câmara dos 
Deputados.” Apesar disso, ele 
garantiu que tudo que for en-
caminhado ao Congresso so-
bre esse tema será estudado e 
analisado. 

Agência Brasil 

 >enconTRo - Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, falou novamente em diálogo

Com o governo e o PT 
acuados pela crise política 
e pelas revelações da Opera-
ção Lava Jato, o PMDB tomou 
a dianteira e apresentou 
uma proposta de reforma 
política que se contrapõe às 
bandeiras defendidas pelo 
partido da presidente Dilma 
Rousseff. O projeto dos pe-
emedebistas prevê o fim da 
reeleição, a votação majori-
tária para cargos legislativos 
e altera, mas não extingue, 
as doações de campanha 
por empresas

A mudança proposta pela 
sigla do vice-presidente Mi-
chel Temer prevê que uma 
pessoa jurídica faça contri-
buições financeiras a um 
único partido - hoje, não há 
limitações nesse sentido e 
uma mesma empresa pode 
doar para duas ou mais le-
gendas, mesmo se elas se 

enfrentarem numa disputa 
eleitoral.

Historicamente, o PT 
defende o financiamento 
público de campanha O fi-
nanciamento privado está 
em análise no Supremo 
Tribunal Federal, mas o jul-
gamento está suspenso por 
um pedido de vista do mi-
nistro Gilmar Mendes desde 
abril de 2014. A maioria dos 
ministros, porém, já votou 
pela inconstitucionalidade 
das doações feitas por pes-
soas jurídicas.

A proposta de reforma 
política foi elaborada pela 
Fundação Ulysses Guima-
rães, braço de formulação 
política do PMDB, e apre-
sentada pelo presidente da 
instituição, Moreira Franco, 
ao lado de Temer e do presi-
dente do Congresso, Renan 
Calheiros (AL).

lEmbrança
presidente do senado, 
renan calheiros 
(pmdb) disse que 
em 2013 um pacote 
semelhante foi votado



câmara aprova 
sedação da morte
Projeto garante a pacientes a interrupção do tratamento

A Indonésia decidiu 
encerrar ontem as buscas 
pelas vítimas do aciden-
te do avião da AirAsia, 
ocorrido em dezembro 
de 2014, apesar de 56 cor-
pos continuarem desa-
parecidos.

Em 28 de dezembro, o 
voo QZ8501, com 162 pes-
soas a bordo, fazia uma 
curta viagem entre a cida-
de indonésia de Surabaya 
e Singapura, na Malásia, 
quando enfrentou mau 
tempo e caiu no Mar de 
Java, o que desencadeou 
uma busca internacional, 
com navios e aeronaves 
de vários países nos esfor-
ços para encontrar destro-
ços do avião – um Airbus 
A320-200 – e as vítimas.

O grupo Estado Islâ-
mico relatou na noite de 
segunda-feira a morte de 
um de seus principais co-
mandantes de campo. Ah-
med al-Rouissi morreu na 
Líbia, mas era também um 
dos militantes mais procu-
rados na Tunísia, seu país 
natal. 

Segundo comunicado 
postado num site militan-
te, Al-Rouissi foi morto re-
centemente em confron-
tos nas proximidades da 
cidade de Sirte, reduto do 
Estado Islâmico na Líbia. 

O 166º Batalhão, milí-
cia leal ao governo líbio 
em Trípoli, luta para re-
tomar Sirte, que atual-
mente é controlada pelo 
grupo líbio afiliado ao 
Estado Islâmico. 

O Parlamento líbio in-
ternacionalmente reco-
nhecido foi expulso da ca-
pital e reúne-se na cidade 
de Tobruk, leste do país. 
Atualmente, esse governo 
negocia com os rivais, se-
diados em Trípoli, para a 
formação de um governo 
nacional de unidade. 

O Gabinete de Coorde-
nação de Assuntos Huma-
nitários da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
reduziu hoje ontem de 24 
para 11 o número de mortes 
causadas pela passagem do 
ciclone Pam em Vanuatu, 
número que coincide com 
os dados oficiais do país.

Segundo a ONU, 3.300 
pessoas foram retiradas de 
casa e acolhidas em 37 cen-
tros nas províncias de Tor-
ba, Pename e Shefa.

As autoridades decreta-
ram estado de emergência 
em Shefa, província em que 
vivem cerca de 80 mil pes-
soas e a que pertence à capi-
tal Port Vila.

O balanço completo dos 
efeitos não está concluído.

Buscas da 
AirAsia é 
encerrada

vítimas

Grupo radical 
anuncia 
morte de líder

líbia

onU reduz  
mortos em 
ciclone

vanuatu

França

iSrael

A Câmara Baixa do Parla-
mento francês aprovou on-
tem com 436 votos a favor, 
34 contra e 83 abstenções, 
o projeto de lei que garan-
te a pacientes com doenças 
terminais o direito de in-
terromper o tratamento e 
se submeter a uma sedação 
“profunda e contínua” até 
a morte. O passo seguinte 
é a votação no Senado, que 
deve ocorrer até junho.

Um dos autores da pro-
posta, o parlamentar con-
servador Jean Leonetti, que 
é médico, disse que o pro-
jeto “dá mais autonomia, 
mais liberdade e mais po-
der de decisão aos que estão 
mais vulneráveis”.

Líderes religiosos e mem-
bros de organizações em fa-

associated Press

favor da vida
líderes religiosos 
e membros de 
organizações alegam 
que projeto de lei é 
forma de eutanásia 

apoio
a sedação até a morte 
é defendida pelo 
presidente francês; 
90% da população 
aprova a medida

Assinatura 

 >VoTAção - Os israelenses realizaram ontem eleições parlamentares. O primeiro-
ministro, Benjamikn Netanyahu, é o favorito, segundo sondagens de boca de urna

vor da vida criticam o proje-
to de lei, alegando ser uma 
forma de eutanásia, prática 
que é ilegal na França. Pes-
quisa de opinião divulgada 
no último fim de semana 
mostra, entretanto, que a 
proposta, inédita no mun-
do, tem apoio de mais de 
90% da população francesa.

A “sedação até a morte” 
é defendida também pelo 
presidente francês, François 
Hollande, que chegou a ado-

tar a ideia como uma de suas 
promessas de campanha, na 
eleição de 2012.

O projeto também prevê 
que os “testamentos vitais”, 
feitos por pessoas que não 
querem mais ser subme-
tidas a tratamentos de su-
porte artificial das funções 
vitais, passem a ser obriga-
tórios para os médicos. Atu-
almente, esses documentos 
têm caráter consultivo.

Mundo 11
quarta-feira, 18 de março de 2015

Diário Do LitoraL 
editor@diariodolitoral.com.br

irã

Acordo 
nuclear está 
próximo

O Irã diz ter resolvido 
com os Estados Unidos 
90% das questões técnicas 
sobre o programa nucle-
ar, mas Washington reite-
ra que a possibilidade de 
acordo está em torno de 
50%. As negociações en-
tre os dois países sobre a 
questão nuclear, em Lau-
sanne, na Suíça, devem 
ser concluídas até final do 
mês.

Segundo o chefe da Or-
ganização de Energia Atô-
mica iraniana, Ali Akbar 
Salehi, 90% das questões 
técnicas estão resolvidas, 
mas persistem “divergên-
cias sobre uma questão 
maior”, que vão tentar 
resolver em encontro, na 
noite ontem entre os che-
fes da diplomacia dos dois 
países, Muhammad Javad 
Zarif e John Kerry.

Do lado dos Estados 
Unidos, o otimismo é me-
nor. Um porta-voz da Casa 
Branca, Josh Earnest, disse 
que, para o presidente Ba-
rack Obama, as hipóteses 
de fechar um acordo per-
manecem em 50%. 



ESPÉCIE / SACADO / EMITENTE / DOCUMENTO / VALOR

AchAm-se neste 3º tAbelionAto sito à PrAçA coronel loPes, nº 420, 
PArA serem ProtestAdos os títulos AbAixo relAcionAdos, cujos 
devedores não forAm encontrAdos nos endereços indicAdos ou 
são domiciliAdos forA dA comArcA.

3º TABELIONATO DE PROTESTO DE 
LETRAS E TÍTULOS DE SÃO VICENTE

sj jose roberto dos sAntos moutinho,  048.900.988-36
 dAtA limite PArA PAgAmento: 18/03/2015  z
dmi sellAr solucoes em vedAcoes ltdA me,  17.730.174/0002-93
 dAtA limite PArA PAgAmento: 19/03/2015  e
dmi lourivAl leAndro loPes - me,   13.336.943/0001-31
 dAtA limite PArA PAgAmento: 19/03/2015.  i
dmi luiz cArlos sArtori gomes me,  13.982.447/0001-55
 dAtA limite PArA PAgAmento: 19/03/2015  c
dmi feliPe henriQue brito dos Anjo,  229.276.338-94
 dAtA limite PArA PAgAmento: 19/03/2015  h
dmi cArolinA reis PAcheco,  292.056.398-00
 dAtA limite PArA PAgAmento: 19/03/2015  A
dmi dePosito de mAt.P/ const. Alves & Ass,  04.761.660/0001-46
 dAtA limite PArA PAgAmento: 20/03/2015  d
dmi mini mercAdo e PAdAriA teresA ltdA ePP,  18.036.281/0001-06
 dAtA limite PArA PAgAmento: 20/03/2015  A
dmi jordimAr de freitAs junior,  17.084.515/0001-10
 dAtA limite PArA PAgAmento: 20/03/2015  d
dsi ednAlvA PereirA dA silvA messi,  08.739.668/0001-67
 dAtA limite PArA PAgAmento: 20/03/2015  b
cdA suPPort net informAticA ltdA,  03.124.212/0001-79
 dAtA limite PArA PAgAmento: 20/03/2015  n
Por não ter sido possível intimar pessoalmente o(s) responsável(eis) pelo presente 
fica(m) ele(s) intimado(s) a proceder o pagamento/aceite no tríduo legal, ou dar as 
razões da recusa, após o que, o protesto será lavrado, incotinenti. O pagamento 
de títulos e letras apresentados para protesto só poderá ser efetuado através de 
cheque visado e cruzado, emitido pelo interessado, ou de cheque administrativo, 
emitido por estabelecimento bancário, mas sempre no valor correspondente ao da 
obrigação, em nome e à ordem do portador, e pagável na praça do Tabelionato, sem 
prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos no ato e em apartado 
(Ítem 51. Cap. XV das N.S.C.G.J.) OBSERVAÇÃO: Nos termos do Art.43, parágrafo 
2º do Código de Defesa do Consumidor e a vista da portaria n.5/2002, no Ministério 
da Justiça, fica certificado o destinatário desta que a falta de pagamento levará ao 
protesto do título de que se trata, e como conseqüência será feita a comunicação do 
protesto aos órgãos de proteção ao crédito como SERASA, SPC, etc. Pelo presente 
os intimo para os fins de direito e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a 
presente intimação até o dia: citado acima como data limite para pagamento, das 
9:00 às 17:00 horas, os notifico do competente protesto.

São Vicente, 18 de março de 2015

 pRotestos

L

classificados12 quarta-feira, 18 de março de 2015

Diário Do LitoraL 

ESPÉCIE   /   SACADO   /   EMITENTE   /   DOCUMENTO   /   VALOR

AchAm-se neste 2º tAbelionAto sito à ruA mArtim Afonso, 109, 
PArA serem ProtestAdos os títulos AbAixo relAcionAdos, cujos 
devedores não forAm encontrAdos nos endereços indicAdos ou 
são domiciliAdos forA dA comArcA.

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE 
LETRAS E TÍTULOS DE SÃO VICENTE

dmi  King trucK shoW eventos e emPr 
 04.257.590/0001-93 Protocolo 127682  Ac
dmi  King trucK shoW eventos e emPr 
 04.257.590/0001-93 Protocolo 127683  Ab
dmi  rAfAel Porto vAlentim 
 15.667.369/0001-20 Protocolo 127687  AA
Por não ter sido possível intimar pessoalmente o(s) responsável(eis) pelo presente fica(m) 
ele(s) intimado(s) a proceder o pagamento/aceite no tríduo legal, ou dar as razões da re-
cusa, após o que, o protesto será lavrado, incotinenti. O pagamento de títulos e letras apre-
sentados para protesto só poderá ser efetuado através de cheque visado e cruzado, emitido 
pelo interessado, ou de cheque administrativo, emitido por estabelecimento bancário, mas 
sempre no valor correspondente ao da obrigação, em nome e à ordem do portador, e pagáv-
el na praça do Tabelionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão 
pagos no ato e em apartado (Ítem 51. Cap. XV das N.S.C.G.J.) OBSERVAÇÃO: Nos termos 
do Art.43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor e a vista da portaria n.5/2002, 
no Ministério da Justiça, fica certifi cado o destinatário desta que a falta de pagamento levará 
ao protesto do título de que se trata, e como conseqüência será feita a comunicação do pro-
testo aos órgãos de proteção ao crédito como SERASA, SPC, etc. Pelo prese nte os intimo 
para os fins de direito e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente intimação 
até 19/03/2015 das 9:00 às 17:00 horas, os notifico do competente protesto.

São Vicente, 17/03/2015
Pedro Luiz Pinto dos Santos

Escrevente Autorizado

 publIcIdade legal

SISTEMA TRANSPORTES S.A
CNPJ 46.771.804/0001-95

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Srs. Acionistas desta empresa a se reunirem 
em AGO no dia 30.04.15 ás 14:00 h. á R. Bóris Kauffmann, 323 
– Chico de Paula – Santos, para deliberar sobre o seguinte: a) 
Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço 
Geral e Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.14; 
b) Destino do saldo á disposição da AGO, c) Outros assuntos 
gerais. Está á disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os 
documentos ref. ao art. 133 da Lei 6.404/76.  Santos, 17/03/15. – 
Izete Matos dos Santos – Dir. Pres.

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CUBATÃO

Divisão Administrativa

Edital de Tomada de Preços nº 1/2015 - 
Abertura dia  07/04/15 às 11:00 horas

contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O 
FORNECIMENTO DE CONEXÃO DEDICADA 
À INTERNET, LIGADA DIRETAMENTE AO 
BACKBONE DO LICITANTE, COM ACESSO 
POR FIBRA ÓTICA -Edital completo na Divisão 
de Contabilidade, à Praça dos Emancipadores, 
s/nº - Bloco Legislativo - Cubatão-SP, ou no site 
www.camaracubatao.sp.gov.br

Cubatão, 18 de março de 2015.
“482º da Fundação do Povoado e 66º da 

Emancipação”

Roberto Tácito de Faro Melo
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CUBATÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

AGUINALDO ALVES DE ARAUJO, Presidente da 
Câmara  Municipal de Cubatão, HOMOLOGA a 
Adjudicação em favor das Firmas: ELLO OFFICE 
& EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, vencedora 
dos itens 01, 02, 08, 25, 28, 29, LR LIMA DADA 
PAPELARIA- EPP, vencedora dos itens 03, 04, 
05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 30, 31, 32 e 33, JOYCE FERNANDA 
PAVIANI FRANCO-ME, vencedora dos itens 16, 
17, 18 e 26,  do Convite 01/2015,   as propostas 
das firmas vencedoras  ,  encontram-se afixadas 
no quadro de avisos desta Casa, sito a Praça dos 
Emancipadores s/nº - Bloco Legislativo.  

Cubatão,  17 de  Março   2015.

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças

Câmara Municipal de Praia Grande
RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Praia Grande leva ao conhecimento público a retificação do item 4.2.3 da 
Tomada de Preços 001/2015 – Processo n.º 023/15 - serviços de limpeza, tendo em vista a decisão do TCE/SP nos autos 
e-TC 1094.989.15-9. ONDE SE LÊ: 4.2.3 - Atestados que comprovem a prestação de serviços de limpeza por, no mínimo, 
02 (dois) anos. LEIA-SE: 4.2.3 - Atestado que comprove a prestação de serviços de limpeza, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. Considerando que a alteração afeta a formulação das propostas, alteramos a data para entrega 
e abertura dos envelopes para o dia 09/04/2015, às 15hs00min. Ficam ratificadas as demais clausulas do certame. Praia 
Grande, 11/03/2015 - Fabiano Cardoso Vinciguerra – Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Edital de Citação, Prazo 20 dias, Processo n°1015133-43.2014.8.26.0562. O Dr. 
Rogério Márcio Teixeira, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Santos. 
Faz Saber a Ciro’s Comércio de Roupas da Moda Ltda ME que Porto Seguro Cia 
de Seguros Gerais, lhe ajuizou Ação Sumária de Reparação de Danos, objetivando 
a condenação do réu em R$1.706,56 (07/2014), relativo aos danos causados em 
automóvel segurado da autora, conforme descrito na inicial. Estando a ré em 
lugar ignorado foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a 
fluir após o prazo supra,conteste a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os 
fatos. Santos, 25/02/2015

EXTRAVIO DE DOCUMENTO

JOSE CARLOS GOES JUNIOR 
Perda Cartão Cip Ogmo

RICARDO RODRIGUES SANTOS 
Perda Cartão Cip Ogmo, Mifare Codesp e Vale 

Card. Alimentação. 

LUIZ GUILHERME FILHO
Perda Cartão Mifare Codesp

                                              1ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Cubatão–SP. EDITAL DE PRAÇA ÚNICA e  
                                                             de intimação da executada MARIA ELISIE DE LIMA (depositária), inscrita no 
CPF/MF sob o nº 041.189.318-18, bem como de seu marido, se casada for. O Dr. Rodrigo de Moura Jacob, 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cubatão - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de Praça Única do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação ajuizada 
pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO em face de MARIA ELISIE DE LIMA - 
processo nº 0006880-42.2011.8.26.0157 (157.01.2011.006880) - controle nº 949/2011, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em 
caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra. As fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. DO LEILÃO – O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, a Praça única terá início no dia 23/03/2015 às 9:30h e se encerrará dia 16/04/2015 às 
9:30h, onde não serão aceitos lances inferiores ao saldo devedor. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – Na Praça Única, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 100% (cem por cento) do valor do saldo devedor, que será 
atualizado até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do 
arrematante, exceto débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento da praça, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega 
Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão 
da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento da praça, através de guia de depósito que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-
mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A 
publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. RELAÇÃO 
DO BEM – Matrícula nº 2.040 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Cubatão/SP – IMÓVEL: 
Apartamento nº 1, localizado no andar térreo ou 1º pavimento, do prédio sito à Rua Rio de Janeiro, nº 581, no 
perímetro urbano, deste município e comarca de Cubatão, contendo, um dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
passagem e área de serviço com tanque, confrontando na frente com o hall de circulação do pavimento, por onde 
tem sua entrada e apartamento nº 2, de um lado com o apartamento nº 2, área de recuo lateral esquerda; vestiário e 
WC coletivos, do outro com a área de recuo lateral direito e nos fundos com a área de recuo frontal e vestiário 
coletivo, tendo área útil de 52,38 m2, área comum de 13,44m2, no total de 65,82m2, pertencendo-lhe tanto no 
terreno como nas partes comuns, uma fração ideal equivalente a 10,174% do todo. Consta no R.6 desta matrícula 
que o imóvel objeto desta matrícula foi hipotecado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (atual denominação INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO). Consta na Av. 7 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Valor 
do Saldo Devedor: R$ 367.535,85 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta 
e cinco centavos) para outubro de 2014. Cubatão, 04 de fevereiro de 2015. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. 
Rodrigo de Moura Jacob-Juiz de Direito 

                                                     1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos – SP. EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA  
                                                                          e de intimação dos executados MARCELO MIRANDA DORIDELLI, 
inscrito no CPF/MF sob n° 162.325.098-62, e ISABELA OZORES MAGARINÕS, inscrita no CPF/MF sob n° 
158.938.408-36, bem como seus cônjuges, se casados forem. O Dr. Paulo Sérgio Mangerona, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Procedimento Ordinário, ajuizada por SILVIA SANTANA MARQUES em face 
de MARCELO MIRANDA DORIDELLI e outra - processo nº 0049345-15.2011.8.26.0562 (562.01.2011.049345) – 
controle nº 1549/11, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra. As fotos e 
a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. DA 
VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. DA PRAÇA – A Praça 
será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, a 1ª Praça terá início no dia 
23/03/2015 às 15:00h e se encerrará dia 25/03/2015 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção a 2ª Praça, que terá inicio no dia 25/03/2015 às 15:01h e se encerrará no dia 15/04/2015 às 15:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Pereira Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – Na 2ª Praça, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do 
arrematante, exceto débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento da praça, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega 
Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão 
da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento da praça, através de guia de depósito que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-
mail. DA REMIÇÃO – Se o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo 
deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à publicação no jornal de grande circulação. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. RELAÇÃO DO BEM – Matrícula nº 
65.271 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de /SP – Imóvel: Casa nº 167 da Rua Liberdade, 
localizada parte no pavimento térreo, parte no primeiro pavimento e parte no segundo pavimento, com a área útil e 
total construída de 181,28 m2, composta de: no pavimento térreo, área livre e escadaria de acesso ao primeiro 
pavimento, no primeiro pavimento, varanda, sala de estar/jantar, cozinha, corredor de circulação, dois dormitórios, 
banheiro social, uma suíte com banheiro privativo e escadaria de acesso ao segundo pavimento, e no segundo 
pavimento, área descoberta, salão de festas, churrasqueira, área de serviço, lavanderia, W.C., banheiro social, 
escada e deck/piscina, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, com a casa nº 169, do lado 
esquerdo com a casa nº 165, todos da Rua Liberdade, e nos fundos com parte do imóvel nº 14, da Rua Estácio de 
Sá, pertencendo-lhe tanto no terreno como nas coisas de uso comum, uma fração ideal correspondente a 61,70%, 
ou seja, 143,45 m2. Acima desta localiza-se a cobertura com sua laje impermeabilizada e caixa d’água. Consta na 
AV. 07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária 
ISABELA OZORES MAGARINOS. Contribuinte n° 57.048.017.002. Consta no site da Prefeitura de Santos, débito 
na Dívida Ativa no valor de R$ 8.845,29 e débito de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 3.196,20 
(19/02/2015). Valor da Avaliação: R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais) para maio de 2014, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos 
desta ação no valor de R$ 329.837,82 (Janeiro/2015). Santos, 23 de Fevereiro de 2015. Eu, diretora/escrivã, conferi 
e subscrevi. Dr. Paulo Sérgio Mangerona-Juiz de Direito 

Edital de Citação, Prazo 20 dias, Processo n°1015133-43.2014.8.26.0562. O Dr. 
Rogério Márcio Teixeira, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Santos. 
Faz Saber a Ciro’s Comércio de Roupas da Moda Ltda ME que Porto Seguro Cia 
de Seguros Gerais, lhe ajuizou Ação Sumária de Reparação de Danos, objetivando 
a condenação do réu em R$1.706,56 (07/2014), relativo aos danos causados em 
automóvel segurado da autora, conforme descrito na inicial. Estando a ré em 
lugar ignorado foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a 
fluir após o prazo supra,conteste a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os 
fatos. Santos, 25/02/2015

INFANTIL SANTOS COOPERATIVA 
MÉDICO-HOSPITALAR

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 111 sócios, em condições de votar, 
cooperados da Infantil Santos Cooperativa Médico-Hospitalar, a 
se reunirem em sua sede social, à Av. Ana Costa, 411, Gonzaga-
Santos-SP, no dia 28 de março de 2015, às 07h00, em primeira 
convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
sócios; às 08h00, em segunda convocação, com a presença 
da metade e mais um dos sócios  e às 09h00, em terceira 
convocação, com a presença mínima de 10 (dez) sócios, para 
deliberam sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas do exercício findo, compreendendo:
1.1.Relatório do Conselho de Administração;
1.2.Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, 
com o Demonstrativo da conta Sobras e Perdas, com o Parecer 
do Conselho Fiscal;
2. Dar destino ao resultado do exercício anterior;
3. Eleição do Conselho Fiscal;
4. Fixar o valor das cédulas de presença dos Conselhos de 
Administração, Fiscal e Técnico/Ético, pela participação nas 
reuniões dos órgãos para os quais foram eleitos;
5. Fixar o valor do Pro-labore do Presidente do Conselho de 
Administração, do Diretor Clínico e dos Gestores;
6. Preenchimento de cargo social vago para o Conselho de 
Administração; 
7. Assuntos Gerais.

Santos, 18 de Março de 2015
DR. KAZUNOBU NANBU

Presidente

EXTRAVIO DE NF
Comunico que o talão de NF de serviço de n. 
001 a 050 foi extraviado da corretora Amandita 
Corretora de Seguros de Vida Ltda, localizado a 
Rua Oswaldo Cochrane 337 Santos/SP.

A Empresa Comercial Santa Catarina Embalagens e 
Materiais para Construção Ltda. situada em Praia Grande/
SP, á Av. Dom Pedro II, 16035 - Cidade Ocian, Inscrição 
Estadual 558.019.951.110 e CNPJ 62.992.284/0001-05 
comunica o extravio da Nota Fiscal n. 315202 datada de 
31/01/2008 da empresa Bematech.

      Assine já: (13)3226-2051
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áriEs
abandone as ideias antigas e concentre-se 
no hoje. Procure não ouvir a opinião alheia e 

confie mais em sua própria intuição. Harmonia com a 
pessoa amada. O período favorece as viagens.

touro
O período indica que será necessária muita 
concentração e esforço para conseguir 

concretizar os objetivos. Evite a dispersão e não se fie 
demais no destino. 

gêmEos
Procure não dar os passos maiores do que as 
suas pernas. saiba ter paciência e ouça mais 

a pessoa amada. não cultive o mau humor e liberte-se 
do passado.

câncEr
O período favorece o trato de assuntos rela-
cionados com a saúde. Procure exercitar-se 

e deixe a criatividade a solta. Bom também para tratar 
de assuntos financeiros ou de trabalho. 

lEão
abandone todas as mágoas e ressentimen-
tos. antes de se entregar às lamentações, 

procure refletir sobre os seus atos e verá que tudo não 
passa de consequências de suas atitudes.

virgEm
O período indica que vai precisar de uma 
dose extra de esforço e boa vontade para ven-

cer os obstáculos. não conte com a ajuda de ninguém 
porque tudo vai depender somente de você. 

libra
Evite as dispersões e procure ouvir a sua 
intuição. Tenha cautela com falsos amigos 

que poderão se aproximar somente com a intenção de 
tirar proveito de sua fragilidade.

Escorpião
Mantenha a confiança nas pessoas que você 
ama e não dê importância demais às decep-

ções e aos erros cometidos pelos outros. não cultive o 
pessimismo. Bom momento para você.

sagitário
a fase pede determinação e serenidade. 
Prepare-se para surpresas agradáveis e conte 

com o apoio inesperado de familiares. Tenha paciência 
com a pessoa amada. saúde excelente.

capricórnio
Mantenha um ritmo mais lento se não quiser 
complicar a sua saúde. O período é favorável 

para viagens de descanso. aproveite para renovar os 
laços com familiares. 

aQuário
não permita que a raiva e o ódio turvem o 
seu bom senso. Procure manter a serenidade 

e tenha cautela ao emitir a sua opinião principalmente 
nos assuntos de trabalho. 

pEixEs
Propício para realizar novos projetos. O 
período favorece as mudanças de um modo 

geral. Procure não esquecer o seu lado pessoal. Cuide 
da saúde. Paz no amor e com familiares.

> HoróscoPo> PassaTemPoPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Que passou
por uma
situação

ruim (fig.)

Um dos
Três Mos-
queteiros

(Lit.)

Indicação
da

bússola
(abrev.)

(?) Ryan,
atriz de

"Em Carne 
Viva" (Cin.)

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

Alemanha
(?), país

extinto em
1990

O "livro"
estudado

nos
cursinhos

O bambu,
por seu
interior

Que só
existe na 
imagina-

ção

Divisões
do tempo
 verbal
(Gram.)

Sua Alteza
Real

(abrev.)

A preguiça
da anima-
ção "A Era 
do Gelo"

O trabalho 
condena-
do pelo
 Unicef

El. comp. 
de "densi-

metria"

Ara (?),
bloco do
Carnaval
baiano

A criatura
como o
Pégaso
(Mit.)

O torneio
limitado a

uma
região

Eventos com desfiles
de grifes, em cidades

como Nova York 
Azia (Med.)

Completar
a capaci-
dade de 

Lou (?),
cantor de

rock

Junto com
as paten-
tes, são 

registradas
no INPI Policial,

em inglês
Nascida 

na Romênia

Apóstolo
de Cristo
Entrada
(abrev.)

Alfred (?),
químico
sueco

Dourem

Da cor do
flamingo
Área das
fazendas

Bradar;
clamar 

Ratazana,
em inglês

Escritor de "Versos Satânicos",
foi alvo de decreto fatal pelo
Aiatolá

Khomeini

SZ
ESTREPADO

ARAMISN
LOTARMA
MANOBEL

MARCASG
NROSEOA
REEDCOP

QUIMERICO
SARMODOS
HTOMET
DEDENSI
INFANTIL

KETUALADA

3/cop — meg — rat — sid. 4/reed. 5/nobel. 6/aramis — pirose. 13/salman rushdie.

D
ivulgação

no lugar 
certo
Felipe Andreolli 
está trabalhando na 
Globo como repórter 
do “Encontro Com 
Fátima Bernardes”, 
no entanto o nome 
do jornalista foi 
lembrado para 
substituir Tiago 
Leifert. Explicação: 
Leifert ficará no 
comando do “The 
Voice Brasil” e do 
“The Voice Kids” 
e Andreolli o 
substituiria frente 
ao “Globo Esporte”. É 
esperar para conferir. 

novo visual
Sabrina Sato decidiu 
cortar os cabelos na 
altura dos ombros 
e aderiu à franja. 
A apresentadora 
declarou-se feliz com 
o novo visual. E está 
dito.

malhação - 17h25, na globo
não será transmitida hoje.

sEtE vidas - 18h05, na globo
Miguel conta para Lauro que lembrou de seu 
passado. Lauro lamenta com isabel a partida 
de Miguel. irene repreende Lígia por tentar se 
convencer de que o pai de seu filho está vivo. 
Pedro critica Edgard por discordar das atitudes 
de Miguel. Edgard discute com Júlia por causa 
de Pedro. isabel diz a Lauro que Miguel precisa 
se perdoar para reatar com Lígia. Vicente é 
carinhoso com a esposa. Lígia critica a falta de 
atenção de irene com Caio. Miguel deixa o Rio 
de Janeiro.

alto astral - 19h15, na globo 
Caíque avisa a Fernando que o hospital só será 
reaberto se eles conseguirem uma decisão 
judicial que suspenda a interdição. Marcelo 

garante a Úrsula que só permanecerá em casa 
se ela se consultar com outro médico em nova 
alvorada. Liz fica sabendo por Bia que israel 
está apaixonado por ela. Meire mente para ana 
Dirce e diz que afeganistão não quer mais ter 
aulas com ela. gaby avisa a Emerson que gus-
tavo sabotou a apresentação dele no concurso. 
nazir avisa a samantha que ela precisa fazer 
as malas para seguir para um novo destino. 

babilÔnia - 21h20, globo
inês discute com alice. Júlia ajuda Regina 
a cuidar de Dora. Luís repreende Karen por 
falar mal de Júlia na frente de Joaquim. alice 
sente fortes dores na barriga. Homero pede o 
divórcio a inês. Evandro fica envaidecido com 
os elogios de Helô. Teresa e Estela recebem a 
notícia de que poderão se casar legalmente. 
alice avisa que perdeu seu bebê. Homero tem 
uma grande discussão com inês e sofre uma 

convulsão. Homero morre e inês se desespera 
com seu futuro. Beatriz fica contrariada com 
Evandro. na praia, Regina salva Vinícius, que a 
beija.

vitória – 21h35, na Record
surpreso, William diz que Camila o traiu. 
Priscila questiona onde o carro que usou para 
matar Dinho está enterrado. William conta que 
nunca irá trair iago e a chama de burra. sem 
hesitar, Priscila atira na perna dele. apesar 
da insistência dela em saber o local, William 
resiste em não entregar e é assassinado. 
aterrorizada, Camila ajuda Priscila a enrolar o 
corpo do detetive em um tapete e esconder na 
floresta. iago se irrita ao ver sabrina procu-
rando alguma pista contra ele no escritório e a 
expulsa do arminho. anastácia e Maria Zilda se 
entendem e comemoram ao sentirem o bebê 
mexendo na barriga. Cicinho chega acom-

panhado de sereno e teme que Ednaldo seja 
preso. anastácia e Maria Zilda prometem zelar 
pela educação dele e avisam que não deixarão 
Cicinho trabalhar com o pai. 

chiQuititas – 19h45, no sBT
as chiquititas ignoram Cintia no Raio de Luz. 
Cícero vai até o orfanato conversar com Vivi. O 
homem diz que é sobre a foto dela com Cintia 
que ele viu numa. Cintia aparece e diz que é a 
nova diretora do Raio de Luz. Os dois discu-
tem. Junior chega de viagem e vai até a casa 
de Carol. a mulher diz que aconteceram vários 
problemas, mas que não ligou pra ele, pois 
viu a foto dele em família com andreia. Vivi 
diz para Cintia que não participa da greve de 
silêncio. Todos na escola descobrem que Cris 
jamais namorou samuca de verdade. Tobias 
tenta animar Maria Cecília, que está abalada 
com a perda do filho. 

>novelas

> receiTa

Ingredientes 
1 peito de frango
mussarela
bacon
presunto
vinagre
sal misturado com alho amassado
pimenta do reino
salsa desidratada
molho de alho
molho inglês
condimento Sazon (ou 
equivalente)
água

D
ivulgação

0

rocambole de 
peito de frango
Modo de preparo 
Desosse o peito de frango, abrindo a carne e formando 
um bife
Em um pirex, misture a água, o vinagre, o molho de alho, o 
molho inglês e os condimentos
Despeje essa mistura no peito de frango
Depois, coloque as fatias de presunto, de mussarela e o 
bacon
Enrole formando um rocambole e amarre com um barbante
Embale com papel alumínio e leve ao forno médio
Espere 25 minutos e retire o papel alumínio
Deixe assar por mais uns 25 minutos
A dica de acompanhamento é um arroz temperado e uma 
maionese assada

rocambole de 
peito de frango
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DANÚBIO

TORGNASCiOLi
VELáZquEZ (GRAVí)
CRiSTiAN GONZáLEZ
DE LOS SANTOS 
RiCCA
FORMiLiANO
MiLESi (BARRETO)
SOSA 
TABáREZ (iGNáCiO)
CASTRO 
FORNAROLi
TéCNICO: 
LEONARDO RAMOS

CáSSiO
FAGNER
FELiPE
GiL 
uENDEL
RALF
JADSON
ELiAS
R.AuGuSTO (DANiLO) 
EMERSON SHEiK
GuERRERO
TéCNICO: 
TiTE

1
CORINTHIANSX

2

COPA LiBERTADORES DA AMÉRiCA
20H
LuiS FRANZiNi, EM MONTEViDÉu (uRu).
JuLiO BASCuñAN (CHi).
GOLS - GuERRERO, AOS 24, FELiPE, AOS 34, 
E iGNACiO GONZáLEZ, AOS 47 MiNuTOS DO 
SEGuNDO TEMPO.
CARTÕES AMARELOS - RiCCA E GRAVí.

XSÃO PAULO

ROGÉRiO CENi
BRuNO
RAFAEL TOLOi
EDSON SiLVA 
CARLiNHOS
DENiLSON
SOuZA
MiCHEL BASTOS 
GANSO
CENTuRióN 
ALExANDRE PATO
TéCNICO: 
MuRiCy RAMALHO

TORRiCO
BuFFARiNi
CETTO
CARuZZO 
MáS
MERCiER
KALiNSKi
MuSSiS
BLANCO 
ROMAGNOLi
M.MATOS (CAuTERuCCiO)
TéCNICO: 
EDGARDO BAuZA

SAN LORENZO

CAMPEONATO PAuLiSTA
22 HORAS
MORuMBi, EM SãO PAuLO.
WiLMAR ROLDáN (COL).

>Ficha Técnica   

00

Mesmo atuando como 
quem queria empatar durante 
boa parte do jogo, o Corinthians 
superou o fraco Danubio, no 
Uruguai. Em partida na qual 
deixou muito bem encaminha-
da sua classificação às oitavas 
de final da Copa Libertadores, a 
equipe alvinegra venceu por 2 
a 1, gols de Guerrero e Felipe. O 
time da casa fez o gol de honra 
no último minuto do jogo.

Com 100% de aproveita-
mento em três rodadas, os co-
mandados de Tite chegaram 
aos nove pontos e praticamen-
te eliminaram os uruguaios no 
Grupo 2. Com três pontos cada, 
São Paulo e San Lorenzo duela-
rão pela vice-liderança na noite 
de hoje, no Morumbi.

No pequeno estádio Luis 
Franzini – propriedade de outro 
clube de Montevidéu, o Defen-

sor –, a torcida do Corinthians 
foi mais barulhenta do que a do 
Danubio. Mesmo assim, o time 
pouco fez no primeiro tempo 
além de reclamar de um pênal-
ti sofrido por Guerrero.

Os visitantes voltaram mal 
do intervalo, mas cresceram 
quando um pênalti foi final-
mente marcado. Renato Au-
gusto chutou longe, mas a for-
mação preta e branca seguiu 

O mata-mata da Copa Li-
bertadores começa hoje para 
São Paulo e San Lorenzo. As 
campanhas similares na fase 
de grupos e o equilíbrio da cha-
ve levam os times a encararem 

o jogo que começa às 22 horas, 
no Morumbi, como a abertura 
de um confronto eliminatório 
antecipado, cujo destino é ga-
rantir vaga nas oitavas de final 
da competição.

Os dois adversários perde-
ram para o Corinthians e ga-
nharam do Danubio, do Uru-
guai, cotada como a equipe 
mais fraca do Grupo 2. Empa-
tados com três pontos, o clube 

100%Confronto direto

Corinthians bate 
Danubio no Uruguai 
e encaminha 
vaga nas oitavas 
de final da Copa 
Liberatdores

No Morumbi, São 
Paulo encara San 
Lorenzo em sua 
“primeira decisão” 
na Libertadores

Divulgação Matilde Campodonico/Estadão Conteúdo

Divulgação

andres Kudacki/Estadão Conteúdo

no ataque e abriu o placar aos 
24 minutos, em cruzamen-
to de Fagner completado por 
Guerrero. Felipe matou o jogo 
de cabeça, e Barreto descontou 
no último lance.

O Corinthians tentará 
deixar ainda mais perto – e 
possivelmente sacramentar 
matematicamente – sua clas-
sificação no dia 1º de abril, em 
Itaquera, em novo duelo com o 
Danubio. Antes disso, há uma 
maratona de quatro partidas 
no Campeonato Paulista.

paulista e o rival argentino 
vão se reencontrar em Buenos 
Aires daqui duas semanas e 
acreditam que estará classifi-
cado quem levar a melhor nos 
dois confrontos.

“Para mim, essa ida e volta 
com o São Paulo definem o se-
gundo lugar do grupo”, disse 
no domingo o técnico do San 
Lorenzo, Edgardo Bauza. “Te-
mos a noção total de que pre-
cisamos fazer o dever de casa”, 
afirmou ontem o meia Ganso.

No São Paulo a partida 
tem um peso ainda maior. 
A falta de padrão de jogo nas 
atuações recentes e as duas 
derrotas para o Corinthians, 
sendo uma delas pelo Paulis-
tão, esquentam ainda mais a 
fervura na qual o técnico Mu-
ricy Ramalho está submerso. 
Enfraquecido pelas brigas nos 
bastidores, uma vitória sobre 
o atual campeão da Liberta-
dores é o remédio para esfriar 
toda a pressão existente de 
que ele próprio tem reclama-
do.

O São Paulo volta a contar 
com Centurión, Souza e Luis 
Fabiano, que passaram os úl-
timos dias com problemas 
musculares. O zagueiro Dória 
não conseguiu se recuperar 

de um entorse no tornozelo 
esquerdo e deve dar lugar a 
Edson Silva.

o outro lado
O San Lorenzo joga abalado 

pela morte de um torcedor no 
último domingo, ao cair da ar-
quibancada durante o clássico 
com o Huracán. O técnico tem 
como dúvidas as escalações 
do meia Romagnoli e do ata-
cante Matos. Ambos apresen-
tam desgaste físico

A Associação Nacional de 
Futebol Profissional (ANFP), 
entidade que controla o fu-
tebol chileno, recusou o pe-
dido do Palmeiras para li-
beração do meia Valdivia de 
dois amistosos que a seleção 
chilena fará nos próximos 

O volante Joeber chegou à 
Portuguesa Santista na tem-

A torcida foi muito melhor 
do que o time, mas mesmo as-

Com uma carreira man-
chada pelo maior escânda-
lo de doping da história do 
ciclismo, Lance Armstrong 
foi banido do esporte em 
2012. No entanto, seu futuro 
pode estar ligado novamen-
te à prova que o consagrou 

chile nega pedido de dispensa e Valdivia viajará

“Vamos com tudo para o acesso”, avisa volante

Atlético avança nos pênaltis; Arsenal dá adeus

convite para Armstrong irrita dirigentes

palmeiraS
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liga doS campeõeS

Volta da França

dias. Assim, o meia desfalca a 
equipe alviverde nas partidas 
contra São Paulo e Red Bull 
Brasil, nos dias 25 e 29, res-
pectivamente. O clube enviou 
um ofício pedindo a dispensa 
do atleta na tarde da última 
segunda-feira.

Com a decisão do técni-
co Jorge Sampaoli, Valdivia é 
mantido na lista dos convo-
cados para o jogo contra o Irã, 
dia 26, e a seleção brasileira, 
dia 29. Ele ainda não jogou 
nesta temporada e existe a 
possibilidade dele ficar pelo 

menos no banco de reservas 
neste domingo, na partida 
contra o XV de Piracicaba.

Antes de o Palmeiras ten-
tar a sua liberação, o pró-
prio jogador conversou com 
membros da comissão téc-
nica da seleção e pediu que 

fosse liberado, alegando que 
ainda não estava em condi-
ções físicas adequadas. Entre-
tanto, Sampaoli decidiu man-
tê-lo na lista, pois quer ver o 
atleta de perto para saber se 
realmente ele não está bem 
fisicamente. 

porada 2014 para a disputa 
do Campeonato Paulista da 

favorece. Será uma das nossas 
armas contra os adversários”, 
aposta o jogador.

Joeber admite a ansiedade 
para a estreia, mas entende 
que o trabalho desenvolvido 
neste início de temporada 
tem sido importante para o 
elenco.

“Nos dá segurança enquan-
to atletas para saber quais são 
nossos limites e quanto de 
força temos. Faltando 30 dias 
para o campeonato, sabemos 
como estamos fisicamente e 
fisiologicamente. O trabalho 
do Pedro (Rodrigues, fisiote-
rapeuta) tem sido de grande 
valia para nós”, afirma.

loca entre os oito melhores da 
competição pela primeira vez 
desde 2004, quando chegou à 
final e perdeu para o Porto.

Hoje, o Barcelona joga em 
casa, às 16h45 (de Brasília), 
contra o Manchester City após 
ter vencido o duelo de ida por 
2 a 1, na Inglaterra.

O outro jogo, o Borussia 
Dortmund encara e Juven-
tus, também às 16h45, na 
Alemanha, também com a 
desvantagem de ter perdido 
na Itália por 2 a 1. 

com sete títulos consecuti-
vos entre 1999 e 2005, bem 
antes do episódio que aba-
lou a modalidade. O norte-
americano foi convidado a 
correr parte do percurso da 
Volta da França um dia an-
tes do pelotão profissional, 

em um projeto para levan-
tar fundos para pesquisas 
contra o câncer, chamado “A 
Volta - Um Dia Antes”.

Só que a ideia desagradou 
profundamente os dirigentes 
da União Ciclística Interna-
cional (UCI), que não querem 

o nome de Armstrong ligado 
novamente ao da modalida-
de. O presidente da entidade, 
Brian Cookson, alegou que a 
Volta da França pode ser mi-
nada com a presença do nor-
te-americano e chamou de 
“desrespeitosa” a iniciativa.

sim o Atlético de Madrid con-
seguiu ontem a classificação 

para as quartas de final da Liga 
dos Campeões. Em casa, der-
rotou o Bayer Leverkusen por 
1 a 0 no tempo regulamentar e 
na prorrogação e depois ven-
ceu nos pênaltis por 3 a 2.

Na França, o Arsenal este-
ve muito perto de conseguir 
a façanha de que necessitava 
para se classificar. Derrotou 
o Monaco por 2 a 0, mas foi 
eliminado pelo critério de 
gols marcados como visitan-
te - havia perdido em Londres 
por 3 a 1. O time francês se co-

Segunda Divisão. Constante-
mente presente nas escala-

ções da equipe que chegou à 
última fase da competição, o 
volante tem como principal 
característica a marcação e, 
como ele mesmo faz questão 
de enfatizar, a valorização do 
jogo coletivo. “O individual 
ajuda, mas sou um jogador de 
grupo, que pensa no coletivo”, 
explica o volante.

Em 2015, Joeber aposta na 
experiência adquirida na tem-
porada passada e no fator Ul-
rico Mursa para que a Briosa 
conquiste o acesso. 

“A gente sabe que o fator 
casa é predominante. O pesso-
al vem e incentiva. Conhece-
mos o gramado, o clima e isso 

>Paulistão 2015

 P  J  V  SG
1 SÃO PAULO 23 10 7 16
2 MOgI MIRIM 16 10 4 0
3 ITUANO 13 10 3 -2
4 RED BULL BRASIL 12 10 3 -5
5 SÃO BERNARDO 8 10 2 -7

classificação - Grupo A

 P  J V  SG
1 CORINTHIANS 23 9 7 12
2 PONTE PRETA 18 10 5 5
3 AUDAx 16 10 4 5
4 RIO CLARO 11 10 3 -3
5 SÃO BENTO 10 10 1 1

classificação - Grupo B

 P  J  V  SG
1 PALMEIRAS 21 10 7 9
2 BOTAfOgO-SP 15 10 4 0
3 PORTUgUESA 10 9 2 -2
4 LINENSE 9 10 2 -8
5 MARíLIA 2 10 0 -17

classificação - Grupo C

ClassIfICados às Quartas de fInal

 P  J  V  SG
1 SANTOS 26 10 8 16
2 CAPIvARIANO 12 10 3 -1
3 xv DE PIRACICABA 10 10 3 -4
4 PENAPOLENSE 9 10 2 -5
5 BRAgANTINO 6 10 2 -10

classificação - Grupo D

sexta - 11ª rodada 
HOR.    JOGO                    LOCAL 
19h30 Red Bull x Botafogo-sp p. josé liBeRatti 
19h30 ituano x linense novelli júnioR
19h30 penapolense x Rio claRo tenente caRRiço

>Jogos e resultados

sábado - 11ª rodada 

HOR.    JOGO                            LOCAL 
16h mogi miRim x poRtuguesa  R. feRReiRa
16h santos x audax-sp  pacaemBu
18h30 xv de piRacicaBa x s. BeRnaRdo  B. s. negRa
18h30 BRagantino x ponte pReta naBi aBi chedid

Domingo - 11ª rodada 
HOR.    JOGO                      LOCAL 
16h capivaRiano x coRinthians aRena capivaRi 
16h são paulo x maRília moRumBi
18h30 são BeRnaRdo x palmeiRas  1º de maio
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DANÚBIO

TORGNASCiOLi
VELáZquEZ (GRAVí)
CRiSTiAN GONZáLEZ
DE LOS SANTOS 
RiCCA
FORMiLiANO
MiLESi (BARRETO)
SOSA 
TABáREZ (iGNáCiO)
CASTRO 
FORNAROLi
TéCNICO: 
LEONARDO RAMOS

CáSSiO
FAGNER
FELiPE
GiL 
uENDEL
RALF
JADSON
ELiAS
R.AuGuSTO (DANiLO) 
EMERSON SHEiK
GuERRERO
TéCNICO: 
TiTE

1
CORINTHIANSX

2

COPA LiBERTADORES DA AMÉRiCA
20H
LuiS FRANZiNi, EM MONTEViDÉu (uRu).
JuLiO BASCuñAN (CHi).
GOLS - GuERRERO, AOS 24, FELiPE, AOS 34, 
E iGNACiO GONZáLEZ, AOS 47 MiNuTOS DO 
SEGuNDO TEMPO.
CARTÕES AMARELOS - RiCCA E GRAVí.

XSÃO PAULO

ROGÉRiO CENi
BRuNO
RAFAEL TOLOi
EDSON SiLVA 
CARLiNHOS
DENiLSON
SOuZA
MiCHEL BASTOS 
GANSO
CENTuRióN 
ALExANDRE PATO
TéCNICO: 
MuRiCy RAMALHO

TORRiCO
BuFFARiNi
CETTO
CARuZZO 
MáS
MERCiER
KALiNSKi
MuSSiS
BLANCO 
ROMAGNOLi
M.MATOS (CAuTERuCCiO)
TéCNICO: 
EDGARDO BAuZA

SAN LORENZO

CAMPEONATO PAuLiSTA
22 HORAS
MORuMBi, EM SãO PAuLO.
WiLMAR ROLDáN (COL).

>Ficha Técnica   

00

Mesmo atuando como 
quem queria empatar durante 
boa parte do jogo, o Corinthians 
superou o fraco Danubio, no 
Uruguai. Em partida na qual 
deixou muito bem encaminha-
da sua classificação às oitavas 
de final da Copa Libertadores, a 
equipe alvinegra venceu por 2 
a 1, gols de Guerrero e Felipe. O 
time da casa fez o gol de honra 
no último minuto do jogo.

Com 100% de aproveita-
mento em três rodadas, os co-
mandados de Tite chegaram 
aos nove pontos e praticamen-
te eliminaram os uruguaios no 
Grupo 2. Com três pontos cada, 
São Paulo e San Lorenzo duela-
rão pela vice-liderança na noite 
de hoje, no Morumbi.

No pequeno estádio Luis 
Franzini – propriedade de outro 
clube de Montevidéu, o Defen-

sor –, a torcida do Corinthians 
foi mais barulhenta do que a do 
Danubio. Mesmo assim, o time 
pouco fez no primeiro tempo 
além de reclamar de um pênal-
ti sofrido por Guerrero.

Os visitantes voltaram mal 
do intervalo, mas cresceram 
quando um pênalti foi final-
mente marcado. Renato Au-
gusto chutou longe, mas a for-
mação preta e branca seguiu 

O mata-mata da Copa Li-
bertadores começa hoje para 
São Paulo e San Lorenzo. As 
campanhas similares na fase 
de grupos e o equilíbrio da cha-
ve levam os times a encararem 

o jogo que começa às 22 horas, 
no Morumbi, como a abertura 
de um confronto eliminatório 
antecipado, cujo destino é ga-
rantir vaga nas oitavas de final 
da competição.

Os dois adversários perde-
ram para o Corinthians e ga-
nharam do Danubio, do Uru-
guai, cotada como a equipe 
mais fraca do Grupo 2. Empa-
tados com três pontos, o clube 

100%Confronto direto

Corinthians bate 
Danubio no Uruguai 
e encaminha 
vaga nas oitavas 
de final da Copa 
Liberatdores

No Morumbi, São 
Paulo encara San 
Lorenzo em sua 
“primeira decisão” 
na Libertadores

Divulgação Matilde Campodonico/Estadão Conteúdo

Divulgação

andres Kudacki/Estadão Conteúdo

no ataque e abriu o placar aos 
24 minutos, em cruzamen-
to de Fagner completado por 
Guerrero. Felipe matou o jogo 
de cabeça, e Barreto descontou 
no último lance.

O Corinthians tentará 
deixar ainda mais perto – e 
possivelmente sacramentar 
matematicamente – sua clas-
sificação no dia 1º de abril, em 
Itaquera, em novo duelo com o 
Danubio. Antes disso, há uma 
maratona de quatro partidas 
no Campeonato Paulista.

paulista e o rival argentino 
vão se reencontrar em Buenos 
Aires daqui duas semanas e 
acreditam que estará classifi-
cado quem levar a melhor nos 
dois confrontos.

“Para mim, essa ida e volta 
com o São Paulo definem o se-
gundo lugar do grupo”, disse 
no domingo o técnico do San 
Lorenzo, Edgardo Bauza. “Te-
mos a noção total de que pre-
cisamos fazer o dever de casa”, 
afirmou ontem o meia Ganso.

No São Paulo a partida 
tem um peso ainda maior. 
A falta de padrão de jogo nas 
atuações recentes e as duas 
derrotas para o Corinthians, 
sendo uma delas pelo Paulis-
tão, esquentam ainda mais a 
fervura na qual o técnico Mu-
ricy Ramalho está submerso. 
Enfraquecido pelas brigas nos 
bastidores, uma vitória sobre 
o atual campeão da Liberta-
dores é o remédio para esfriar 
toda a pressão existente de 
que ele próprio tem reclama-
do.

O São Paulo volta a contar 
com Centurión, Souza e Luis 
Fabiano, que passaram os úl-
timos dias com problemas 
musculares. O zagueiro Dória 
não conseguiu se recuperar 

de um entorse no tornozelo 
esquerdo e deve dar lugar a 
Edson Silva.

o outro lado
O San Lorenzo joga abalado 

pela morte de um torcedor no 
último domingo, ao cair da ar-
quibancada durante o clássico 
com o Huracán. O técnico tem 
como dúvidas as escalações 
do meia Romagnoli e do ata-
cante Matos. Ambos apresen-
tam desgaste físico

A Associação Nacional de 
Futebol Profissional (ANFP), 
entidade que controla o fu-
tebol chileno, recusou o pe-
dido do Palmeiras para li-
beração do meia Valdivia de 
dois amistosos que a seleção 
chilena fará nos próximos 

O volante Joeber chegou à 
Portuguesa Santista na tem-

A torcida foi muito melhor 
do que o time, mas mesmo as-

Com uma carreira man-
chada pelo maior escânda-
lo de doping da história do 
ciclismo, Lance Armstrong 
foi banido do esporte em 
2012. No entanto, seu futuro 
pode estar ligado novamen-
te à prova que o consagrou 

chile nega pedido de dispensa e Valdivia viajará

“Vamos com tudo para o acesso”, avisa volante

Atlético avança nos pênaltis; Arsenal dá adeus

convite para Armstrong irrita dirigentes

palmeiraS

brioSa

liga doS campeõeS

Volta da França

dias. Assim, o meia desfalca a 
equipe alviverde nas partidas 
contra São Paulo e Red Bull 
Brasil, nos dias 25 e 29, res-
pectivamente. O clube enviou 
um ofício pedindo a dispensa 
do atleta na tarde da última 
segunda-feira.

Com a decisão do técni-
co Jorge Sampaoli, Valdivia é 
mantido na lista dos convo-
cados para o jogo contra o Irã, 
dia 26, e a seleção brasileira, 
dia 29. Ele ainda não jogou 
nesta temporada e existe a 
possibilidade dele ficar pelo 

menos no banco de reservas 
neste domingo, na partida 
contra o XV de Piracicaba.

Antes de o Palmeiras ten-
tar a sua liberação, o pró-
prio jogador conversou com 
membros da comissão téc-
nica da seleção e pediu que 

fosse liberado, alegando que 
ainda não estava em condi-
ções físicas adequadas. Entre-
tanto, Sampaoli decidiu man-
tê-lo na lista, pois quer ver o 
atleta de perto para saber se 
realmente ele não está bem 
fisicamente. 

porada 2014 para a disputa 
do Campeonato Paulista da 

favorece. Será uma das nossas 
armas contra os adversários”, 
aposta o jogador.

Joeber admite a ansiedade 
para a estreia, mas entende 
que o trabalho desenvolvido 
neste início de temporada 
tem sido importante para o 
elenco.

“Nos dá segurança enquan-
to atletas para saber quais são 
nossos limites e quanto de 
força temos. Faltando 30 dias 
para o campeonato, sabemos 
como estamos fisicamente e 
fisiologicamente. O trabalho 
do Pedro (Rodrigues, fisiote-
rapeuta) tem sido de grande 
valia para nós”, afirma.

loca entre os oito melhores da 
competição pela primeira vez 
desde 2004, quando chegou à 
final e perdeu para o Porto.

Hoje, o Barcelona joga em 
casa, às 16h45 (de Brasília), 
contra o Manchester City após 
ter vencido o duelo de ida por 
2 a 1, na Inglaterra.

O outro jogo, o Borussia 
Dortmund encara e Juven-
tus, também às 16h45, na 
Alemanha, também com a 
desvantagem de ter perdido 
na Itália por 2 a 1. 

com sete títulos consecuti-
vos entre 1999 e 2005, bem 
antes do episódio que aba-
lou a modalidade. O norte-
americano foi convidado a 
correr parte do percurso da 
Volta da França um dia an-
tes do pelotão profissional, 

em um projeto para levan-
tar fundos para pesquisas 
contra o câncer, chamado “A 
Volta - Um Dia Antes”.

Só que a ideia desagradou 
profundamente os dirigentes 
da União Ciclística Interna-
cional (UCI), que não querem 

o nome de Armstrong ligado 
novamente ao da modalida-
de. O presidente da entidade, 
Brian Cookson, alegou que a 
Volta da França pode ser mi-
nada com a presença do nor-
te-americano e chamou de 
“desrespeitosa” a iniciativa.

sim o Atlético de Madrid con-
seguiu ontem a classificação 

para as quartas de final da Liga 
dos Campeões. Em casa, der-
rotou o Bayer Leverkusen por 
1 a 0 no tempo regulamentar e 
na prorrogação e depois ven-
ceu nos pênaltis por 3 a 2.

Na França, o Arsenal este-
ve muito perto de conseguir 
a façanha de que necessitava 
para se classificar. Derrotou 
o Monaco por 2 a 0, mas foi 
eliminado pelo critério de 
gols marcados como visitan-
te - havia perdido em Londres 
por 3 a 1. O time francês se co-

Segunda Divisão. Constante-
mente presente nas escala-

ções da equipe que chegou à 
última fase da competição, o 
volante tem como principal 
característica a marcação e, 
como ele mesmo faz questão 
de enfatizar, a valorização do 
jogo coletivo. “O individual 
ajuda, mas sou um jogador de 
grupo, que pensa no coletivo”, 
explica o volante.

Em 2015, Joeber aposta na 
experiência adquirida na tem-
porada passada e no fator Ul-
rico Mursa para que a Briosa 
conquiste o acesso. 

“A gente sabe que o fator 
casa é predominante. O pesso-
al vem e incentiva. Conhece-
mos o gramado, o clima e isso 

>Paulistão 2015

 P  J  V  SG
1 SÃO PAULO 23 10 7 16
2 MOgI MIRIM 16 10 4 0
3 ITUANO 13 10 3 -2
4 RED BULL BRASIL 12 10 3 -5
5 SÃO BERNARDO 8 10 2 -7

classificação - Grupo A

 P  J V  SG
1 CORINTHIANS 23 9 7 12
2 PONTE PRETA 18 10 5 5
3 AUDAx 16 10 4 5
4 RIO CLARO 11 10 3 -3
5 SÃO BENTO 10 10 1 1

classificação - Grupo B

 P  J  V  SG
1 PALMEIRAS 21 10 7 9
2 BOTAfOgO-SP 15 10 4 0
3 PORTUgUESA 10 9 2 -2
4 LINENSE 9 10 2 -8
5 MARíLIA 2 10 0 -17

classificação - Grupo C

ClassIfICados às Quartas de fInal

 P  J  V  SG
1 SANTOS 26 10 8 16
2 CAPIvARIANO 12 10 3 -1
3 xv DE PIRACICABA 10 10 3 -4
4 PENAPOLENSE 9 10 2 -5
5 BRAgANTINO 6 10 2 -10

classificação - Grupo D

sexta - 11ª rodada 
HOR.    JOGO                    LOCAL 
19h30 Red Bull x Botafogo-sp p. josé liBeRatti 
19h30 ituano x linense novelli júnioR
19h30 penapolense x Rio claRo tenente caRRiço

>Jogos e resultados

sábado - 11ª rodada 

HOR.    JOGO                            LOCAL 
16h mogi miRim x poRtuguesa  R. feRReiRa
16h santos x audax-sp  pacaemBu
18h30 xv de piRacicaBa x s. BeRnaRdo  B. s. negRa
18h30 BRagantino x ponte pReta naBi aBi chedid

Domingo - 11ª rodada 
HOR.    JOGO                      LOCAL 
16h capivaRiano x coRinthians aRena capivaRi 
16h são paulo x maRília moRumBi
18h30 são BeRnaRdo x palmeiRas  1º de maio



16 Diário Do LitoraL quarta-feira, 18 de março de 2015

>esportes
Ricardo saibun

A cinco rodadas do fim da primeira 
fase, o Santos já está garantido nas 
quartas de final depois da vitória de 
ontem do Botafogo-SP por 2 a 0

Penapolense perde e, com isso, 
Peixe se classifica no Paulista

Célio Messias/Estadão Conteúdo

Vai ter volta
Em estreia pela Copa do Brasil, Peixe 

vence com pênalti polêmico, mas goleiro 
do Londrina garante segundo jogo 

O Santos poupou seus 
principais titulares no fim 
de semana e mandou força 
máxima para enfrentar o 

Tiago Salazar

Tiago Salazar Tiago Salazar

Tubarão, já que árbitro viu 
mão na bola em jogada que 
Germano afastou o perigo 
com o ombro.

Mesmo assim, o nome do 
jogo foi Vitor. O goleiro do 
Londrina realizou pelo me-
nos quatro grandes defesas 
e, assim, garantiu o segundo 
jogo entre as equipes dia 16 
de abril, uma quinta-feira, às 
21h30, na Vila Belmiro.

O Peixe jogará pelo em-
pate e apenas o placar de 
1 a 0 para o time paraense 
lavará a decisão para os pê-
naltis. Antes disso, neste 
sábado, o alvinegro praiano 
recebe o Audax às 16 horas, 
no Pacaembu, pela 11ª roda-
da do Campeonato Paulista. 
Enquanto isso, o Londrina 
visita o JMalucelli, no dia 
seguinte, pela 10ª rodada do 
Campeonato Paranaense.

O vencedor do duelo entre 
Santos e Londrina pela Copa 
do Brasil enfrentará Maringá 
ou Madureira, que decidem 
a vaga dia 15 de abril. No pri-
meiro duelo, vitória do Ma-
ringá por 2 a 0.

LONDRINA

ViTOR
LuCAS RAMON
DiRCEu
SiLViO 
LiNO
DiOGO ROquE
GERMANO
LÉO MARiNGá (RONE) 
CELSiNHO (KOFFi)
ARTHuR 
PAuLiNHO (WÉVERTON)
TéCNICO: 
CLAuDiO TENCATi

VANDERLEi
CiCiNHO
DAViD BRAZ
WERLEy 
ViTOR FERRAZ
VALENCiA
RENATO 
LuCAS LiMA
GEuVâNiO
ROBiNHO (GABRiEL) 
R.OLiVEiRA (T.RiBEiRO)
TéCNICO: 
M. FERNANDES

0
SANTOSX

1

CAMPEONATO PAuLiSTA
19H30
ESTáDiO DO CAFÉ, EM LONDRiNA (PR)
PAuLO HENRiquE DE MELO SALMAZiO 
(MS-CBF-1)
GOL: SANTOS: ROBiNHO, AOS 7 MiNuTOS 
DO SEGuNDO TEMPO
CARTÕES AMARELOS: LONDRiNA: 
PAuLiNHO, GERMANO, DiRCEu. SANTOS: 
LuCAS LiMA, CiCiNHO, VALENCiA
PúBLiCO: 10.917 PAGANTES (11.755 
PRESENTES)
RENDA - R$ 396.370,00 A RENDA

Londrina na estreia da equi-
pe na Copa do Brasil. Porém, 
mesmo assim não evitou o 
jogo de volta para definir a 
vaga na 2ª fase da competi-
ção. O único gol do jogo na 

noite de ontem, no estádio 
do Café, foi marcado por 
Robinho, em cobrança de 
pênalti. Aliás, o lance gerou 
muita reclamação por parte 
de jogadores e torcedores do 

Antes de Santos e Londri-
na entrarem em campo, a tor-
cida do Tubarão já fazia pres-
são no Estádio do Café. Uma 
torcedora chegou a afirmar 
que Robinho não faria gol 
por causa de seu sal grosso. 
Porém, a partida terminou 
com o placar de 1 a 0 favorável 
ao Peixe e justamente com o 
gol assinalado pelo camisa 7. 
Depois da partida, Robinho 
brincou com a situação. 

“Eu sou cristão, o meu Deus 
é muito maior do que sal gros-
so. Quem está com Deus não 
precisa disso, sal grosso é bom 
no churrasco”, disse, aos risos, 
em entrevista ao Sportv. “Ga-
nhamos, era o que queríamos, 
poderíamos ter matado o jogo, 
mas estamos satisfeitos. O sal 
grosso manda ela (a torcedora) 
me dar para eu colocar na mi-
nha picanha”, completou, sem-
pre em tom sarcástico.

O lance que definiu o placar 
do jogo gerou muita reclama-
ção dos jogadores do Londri-
na. Germano chegou a abrir o 
braço, mas afastou o perigo da 

O Santos bateu o Londrina 
por 1 a 0 e abriu vantagem na 
briga por uma vaga na 2ª fase 
da Copa do Brasil. Mesmo as-
sim, alguns jogadores lamen-
taram o fato de não terem 
eliminado a segunda partida, 
que será disputada dia 16 de 
abril, uma quinta-feira, na 
Vila Belmiro. 

Robinho ‘vence’ sal grosso e 
comemora; Germano reclama

Para Renato, goleiro rival e falta de 
pontaria adiaram classificação 

área de seu time com o ombro. 
No entanto, o árbitro apontou 
a marca da cal.

“É interpretação. O jogador 
abriu o braço, o juiz que tem 
que saber se foi ou não. Bati 
bem e fiz o gol. Poderíamos 
caprichar mais na finalização, 
mas o time está de parabéns 
com a vitória”, finalizou o capi-
tão santista.

Por outro lado, Germano, 
que atuou com o próprio Ro-
binho em 2010, no time de 
Vila Belmiro, deixou o campo 
revoltado.

“Não foi pênalti, a bola pe-
gou no meu ombro, o que nos 
deixa mais tristes. Não é ques-
tionar a qualidade do Santos, 
mas fizemos um jogo de igual 
para igual e, de repente, o juiz 
vem e acaba atrapalhando 
todo o trabalho, prejudica a 
nossa equipe, as metas, os pro-
pósitos”, disse. “Poderíamos 
ter tomado gol e sermos elimi-
nados. Acho que fizemos um 
bom trabalho”, analisou, ainda 
de sangue quente.

A definição da vaga na Copa 
do Brasil, agora, será decidida 
dia 16 de abril, na Vila Belmiro.

“Dava (para classificar). 
Tivemos oportunidades, o 
goleiro deles foi o melhor em 
campo, mas a equipe correu, 
lutou, buscou o segundo gol. 
Infelizmente, não consegui-
mos”, comentou Renato. “O 
Santos está criando, faltou 
um pouco de sorte para fazer 
o gol”, completou. 

Vitor, o goleiro do Londri-
na, foi o grande nome do jogo. 

No primeiro tempo, o camisa 
1 fez duas espetaculares defe-
sas em finalizações de Ricar-
do Oliveira e Vitor Ferraz. Já 
na segunda etapa, o camisa 9 
santista e Robinho voltaram 
a parar o arqueiro.

“Hoje o Londrina não foi 
eliminado pelo goleiro”, en-
fatizou Renato. “Ele fez gran-
des defesas. Não temos que 
lamentar, não”, completou o 
camisa 8. 

“Na volta, serão 90 minutos 
para decidir em casa”, avisou o 
experiente volante.


