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esportes SANTOS

Peixe faz lição de casa para decisão
Ainda invicto na Vila Belmiro no Paulistão, elenco santista estuda o São Bento para as quartas de final e aposta na experiência

Marta Teixeira
marta.teixeira@diariosp.com.br

Jogar em casa, geralmente, é
bom. E o Santos não foge a essa
regra neste Campeonato Pau-
lista. Invicto na Vila Belmiro na
temporada, o Peixe espera
manter o aproveitamento no
duelo deste sábado, contra o
São Bento, valendo vaga na
próxima fase do torneio.

“Na Vila Belmiro, temos de
impor um ritmo intenso para
sairmos vencedores. Por jogar-
mos em casa e pelo que esta-
mos fazendo, somos favoritos,
sim. Mas é futebol. Um jogo só.
Temos de estar muito bem no
dia.Senãoénatécnica,énoco-
ração, na raça. Temos de errar
pouco”, destacou o lateral-di-
reito, Victor Ferraz.

Na fase classificatória, o San-
tos mandou oito partidas em
seu estádio. Venceu seis e em-
patou duas. Mas, apesar de os
números e a história contarem
ao seu favor contra o São Bento,
o Alvinegro praiano não dorme
no ponto na preparação.

Pelosim,pelonão,Victortem
feito a lição de casa para evitar
que surpresas apareçam dentro
da arena santista.

“Conheço muito bem o São
Bento, assisti a muitos jogos
deles.Éumtimetécnico,expe-
riente, que não vai sentir a par-
tida”, analisou o ala.

EXPERIÊNCIA/ Finalista nas se-
te últimas edições do Paulistão,
o Santos tentará conquistar
mais um troféu para a coleção
—jásão21títulosnahistória,até
aqui. E, para garantir isso, o
grupo confia na experiência
adquirida nos últimos anos.

“Aprendemos a disputar de-
cisões. Quanto mais você vai
jogando jogos importantes, de-
cisivos, mais você vai se acos-
tumando com a adrenalina,
com as situações que aconte-
cemnojogo,comacobrançada
torcida. É o que nós chamamos
de rodagem. Por isso, acho que,
hoje, temos um time mais pre-
parado”, completou o defensor
santista, sem medir palavras
para elogiar o Peixe.

Santos/D
ivulgação

O lateral Victor Ferraz está confiante para a classificação santista

Paulinho e Alison
não devem jogar
contra o Bentão

n O técnico Dorival Júnior deverá
ter apenas dois desfalques para o
duelo deste sábado contra o São
Bento, pelas quartas de final do
Campeonato Paulista. Aos cuida-
dos do departamento médico, o
atacante Paulinho e o volante
Alison nem sequer foram a cam-
po para treinar com o restante do
grupo, ontem. O primeiro, porque
se recupera de um edema na
coxa direita. O segundo, de uma
tendinite no joelho direito.

Em contrapartida, o volante
Vitor Bueno e o meia Renato já
estão à disposição. No treino de
ontem, Dorival montou o time
com Gabriel, Gustavo Henrique e
Thiago Maia. Suspenso pelo ter-
ceiro cartão amarelo, o trio não
participou do último jogo da pri-
meira fase. “É muito importante o
Dorival ter todo mundo à disposi-
ção para decidir quem vai jogar”,
comemorou Victor Ferraz.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) comunica a abertura da licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2016
– Objeto: Prestação de serviços de reprografia e outras avenças para as unidades SENAI
de Itú, Campinas, Santa Bárbara D’Oeste e Iracemápolis.
Retirada do edital: a partir de 14 de abril de 2016.
Sessão de disputa de preços (lances): 25 de abril de 2016 às 9h30.

Retirada de edital:
Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelo

portal www.sp.senai.br – opção licitações.
Participação no Pregão Eletrônico:

Pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme edital.
Gerência de Serviços – GS

Edital - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital ficam convocados os empregados da
categoria de “Sociedades de Advogados” representados pelo Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
e de Empresas de Serviços Contábeis de Araçatuba e Região, filiados ou não, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária que será instalada na Rua Manoel Ferreira Damião, nº 340 -
Bairro São Joaquim, na cidade de Araçatuba/SP, no próximo dia 09 de maio de 2016, às 18h00
em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos trabalhadores da categoria ou às 18h30 em segunda
convocação, com qualquer número, para discutir e votar a seguinte pauta: 1) Reivindicações para
renovação da convenção coletiva com data-base em Agosto de 2016; 2) Determinação do alcance
da representação nas negociações coletivas e abrangência ampla do instrumento normativo que
delas resultar de modo a beneficiar a todos, sindicalizados ou não; 3) Determinação da forma de
defesa das reivindicações, através de mediação, arbitragem, dissídio coletivo; 4) Decretação do
estado de greve para a defesa das reivindicações aprovadas; 5) Continuação da Assembleia, que
se manterá permanente até o final da solução da Campanha Salarial 2016, ficando autorizado
o presidente do sindicato a convocar através de boletins, sessões de Assembleia inclusive nas
subsedes, locais de trabalho, em suas imediações e em locais de concentração de trabalhadores;
6) Discutir, deliberar e aprovar o percentual de desconto da Contribuição Assistencial estabelecendo
data, multa, forma de oposição e forma de pagamento de todos os trabalhadores, associados ou não
associados; 7) Concessão de poderes à diretoria do sindicato para em conjunto com a Federação,
demais Sindicatos ou isoladamente manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções
coletivas de trabalho, requerer a instauração do juízo arbitral e ajuizar dissídio coletivo de trabalho.
Araçatuba, 14 de abril de 2016. Dionésio Alves de Souza - Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
ALIMENTÍCIA DE SÃO PAULO E REGIÃO - SINDEEIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, de acordo com o Estatuto Social da entidade, convoca os Trabalhadores das Indústrias de Cacau,
Chocolates, Balas e Derivados, a comparecerem àAssembleia Geral Extraordinária, a ser realizada dia 19.04.2016,
na Rua Conselheiro Furtado, nº 747, Liberdade, São Paulo/SP, em primeira convocação às 14:00 horas ou não atin-
gindo o quorum, às 15:00 horas, em segunda convocação (e na porta das empresas enquanto perdurar as tratati-
vas de negociação coletiva), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura e Discussão e Deliberação
sobre a proposta de pauta de reivindicação a ser enviada ao Sindicato Patronal para início da negociação coletiva
relativa a data-base da categoria 01.06.2016; 2) Participação nos Lucros; 3) Piso único; 4) Garantia de Emprego;
5) Redução da Jornada de Trabalho; 6) Oportunamente, os sindicatos formalizarão a respeito da contribuição
assistencial dos trabalhadores, por meio de termo aditivo, inclusive abordando o direito de oposição; 7) Discussão
e Aprovação do núcleo da Conciliação Prévia; 8) A diretoria somente terá competência para celebrar Acordo
Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho ou, em caso de malogro na negociação coletiva, instaurar Dissídio
Coletivo desde que em qualquer dessas condições apresente procuração do Presidente do Sindicato. A assembleia
geral deliberará em primeira convocação com o quorum estatutário e uma hora após, em segunda convocação,
com a maioria dos presentes.

São Paulo, 14 de abril de 2016
Carlos Vicente de Oliveira

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria Executiva da Federação das APAES do Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 53, XI, do seu Estatuto, neste ato representada por sua presidente, Sra. Cristiany de Castro, para fins do artigo
38, I, CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será
realizada no dia 14 de maio de 2016, às 09:00hs em primeira convocação e às 09:30hs horas, em segunda convocação,
na Facilita Várzea Paulista, localizada na Rua João Póvoa, n. 97, Jardim do Lar ao lado do Hotel Orquídea Express In, em
Várzea Paulista/SP, com a seguinte ordem do dia:
1. Aprovação do relatório de atividades do ano de 2015 em cumprimento à exigência do artigo 39, § único, do Estatuto
da FEAPAES;
2. Aprovação de contas da Diretoria Executiva com base nos demonstrativos contábeis encerrados em 31.12.2015 em
cumprimento à exigência do artigo 39, § único, do Estatuto da FEAPAES;
3. Outros.
A Assembleia Geral será constituída pelos presidentes ou vice-presidentes das APAES filiadas que a ela comparecerem,
quites com suas contribuições (art.36, c/c 82).
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, o outorgado deverá ser membro da Diretoria
Executiva, ou do Conselho de Administração, ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho Consultivo da APAE outorgante, não
podendo representar qualquer outra entidade filiada, ainda que também figurante dos seus quadros sociais. (art. 36, §1º).
A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos presidentes das
filiadas, aptos a votar, e, em segunda, com qualquer número, não sendo inferior a ¼ das filiadas presentes e aptas a
votar, meia hora depois devendo ambas constar do edital de convocação (art. 37, §2º) não exigindo a lei quórum especial.

Franca, 14 de abril de 2016.

Cristiany de Castro
Presidente da Federação das Apaes do Estado de São Paulo
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