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Matarazzo namora o PSD e pensa
em desistir das prévias tucanas
Vereador discute filiação ao partido de Kassab, mas mantém mistério se continuará na disputa só para desgastar Doria e Alckmin

Aníbal (à esq.) defende que Matarazzo vá à Justiça para melar as prévias

D
ivulgação

dia a dia SÃO PAULO /ELEIÇÕES 2016

O vereador Andrea Mata-
razzoestádemalasprontas

do PSDB. O provável destino é o
PSD, de Gilberto Kassab. O
anúncio pode acontecer já na
próxima quinta-feira.

Nesse cenário, ele desistiria
da disputa pela indicação tuca-
na para concorrer à Prefeitura
de São Paulo. O segundo turno
das prévias do PSDB está mar-
cado para o próximo domingo.
Matarazzo concorre com o em-
presário João Doria, que ga-
nharia de bandeja a chance de
disputaracadeiraocupadahoje
por Fernando Haddad (PT).

Desde a derrota para Doria no
primeiro turno das prévias, há
duas semanas, Matarazzo tem
dado recados de que iria deixar
o PSDB. Ele chegou a dizer que
abandonaria a vida pública ca-
so fosse preterido pelos tuca-
nos, mas, a partir daí, começou
a conversar com outras legen-
das.SegundooDIÁRIOapurou,

alémdoPSD,Matarazzodiscute
seu futuro com ao menos mais
doisoutrospartidos,umdeleso
PV.OoutroseriaoPP.Eleestaria
analisando os prós e contras de
cada uma para tomar sua deci-
são.MasasconversascomKas-
sab teriam avançando nos últi-
mos dias, faltando apenas al-
guns pequenos detalhes.

PesaafavordoPSD,primeiro,
o bom relacionamento com o
atual ministro das Cidades, de
quem foi secretário das Sub-
prefeituras quando Kassab go-
vernou a capital. Além disso, as
conversas estão sendo costura-
das pelo senador José Serra
(PSDB-SP), padrinho político
do ex-prefeito e principal alia-
do de Matarazzo.

VINGANÇA/ Outra possibilida-
dediscutidaporMatarazzocom
um grupo restrito de aliados é
usaraspréviasparasevingardo
governador Geraldo Alckmin

(PSDB), considerado o fiel da
balança na disputa a favor do
empresário.

A estratégia, nesse caso, seria
adiar a saída do PSDB. Após a
derrota já considerada certa na
eleiçãointernanodomingo,ele
iria à Justiça comum acusar
Doria de abuso de poder eco-
nômico e compra de filiados.

Oúnicoobjetivoé tentarcau-
sar desgaste ao adversário e a
Alckmin já que, em uma even-
tual decisão favorável da Justi-
ça, hipótese considerada im-
provável, Matarazzo já estaria
longe do PSDB. Nesse caso, o
beneficiado seria o deputado
federal Ricardo Tripoli, terceiro
colocado nas prévias.

Por isso, o avalista da candi-
datura de Tripoli, José Aníbal,
acompanha essa discussão de
perto. Na sexta-feira, Aníbal
anunciou,timidamente,apoioa
Matarazzo,quenãoseconforma
de ter sido preterido por Alck-

min e, por isso, perdido a chan-
ce de concretizar seu sonho po-
líticoapós25anosdePSDB.

O único entrave para o plano
deMatarazzoéajanelaparatro-
ca de partido, que termina no
próximo dia 18, ou seja, antes
das prévias. Caso ele deixe a le-

genda que ajudou a fundar após
essa data, o vereador teria até o
dia 2 de abril para se filiar a um
novo partido e estar apto a ter o
seu nome na urna em outubro.
Mas, nesse caso, correria o risco
deverostucanoslhecobraremo
mandatodevereadornaJustiça.

Cooperativa Brasileira de Transporte - Cobrate - Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Prestação de
Contas nº 002/2016 -A Cooperativa Brasileira deTransporte - Cobrate, faço saber aos interessados em dia com suas obri-
gações estatutárias, que será realizada em conformidade com o artigo 27, inciso IV eV do Estatuto Social da Cooperativa
Brasileira de Transporte - Cobrate, CNPJ nº 03.165.760/0001-47 e NIRE 35400057211, a Assembleia Geral Ordinária
de cooperados na Rua Cachoeira, nº 638, Bairro Catumbi, na cidade de São Paulo às 10:00 horas no dia 26/03/2016.
Os assuntos da Assembleia Geral Ordinária, serão deliberados em primeira convocação às 7:00 horas; às 8:00 horas
em segunda convocação; às 9:00 horas em terceira convocação e às 10:00 horas em quarta e última convocação para
tratar da seguinte ordem do dia: a) Prestação de Contas do Órgão daAdministração, compreendendo Balanço Geral do
exercício de 2015, das Contas de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos
esses que estão à disposição dos associados em sua sede social; b) Destinação das Sobras Apuradas ou rateio das
perdas no exercício 2015. Total de cooperados 27 (vinte e sete). O Edital de Convocação encontra-se afixado na sede
da Cooperativa. São Paulo, 14 de março de 2016. Janete Maria Martins de Oliveira Faria - Diretora Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, de acordo com o Estatuto Social da entidade, convoca os Trabalhadores, associados ou não da entidade, das
indústrias deAzeite e ÓleosAlimentícios, a comparecerem àAssembleia Geral Extraordinária, a ser realizada dia 17.03.2016, na
Rua Conselheiro Furtado, nº 747, Liberdade, São Paulo/SP, em primeira convocação às 10:00 horas ou não atingindo o quorum
de deliberação, às 12:00 horas, em segunda convocação, e na porta das empresas até o fechamento doAcordo Coletivo, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a proposta de pauta de reivindicação
a ser enviada ao Sindicato Patronal, para início da negociação coletiva relativa à data-base da categoria 01.05.2016 - Setor
das Indústrias de Azeite e Óleos Alimentícios; 2) Participação nos lucros; 3) Piso único; 4) Fim do teto salarial; 5) Garantia
de emprego; 6) Redução da jornada de trabalho; 7) Cesta Básica; 8) Discussão e deliberação sobre a fixação no percentual
de 1% (um por cento) mensal, do salário e do 13º salário de cada trabalhador a título de Contribuição Assistencial, onde
os trabalhadores terão o prazo de 10 (dez) dias, para apresentar por escrito, a sua oposição na Sede do Sindicato, a partir
da assinatura do presente instrumento coletivo; 9) A Diretoria somente terá competência para celebrar Acordo Coletivo ou
Convenção Coletiva de Trabalho ou, em caso de malogro da 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 duas horas após, em segunda convocação, com a maioria dos presentes.

São Paulo, 15 de março de 2016
Orlando Roberto Dutra

Presidente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - CBAt
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo-CBAt, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece o Artigo 28 e
seus parágrafos, Seção I, Capítulo III do Estatuto da CBAt, em vigor, CONVOCA os Senhores Presidentes ou representantes credenciados
de Federações filiadas; os Senhores Presidentes ou representantes credenciados das cinco (5) associações melhores classificadas no Troféu
Brasil deAtletismo do ano de 2015; os Senhores representantes daAssociação Brasileira deÁrbitros deAtletismo e daAssociação Nacional de
Treinadores deAtletismo; o Senhor Representante dosAtletas, eleito por estes, na forma do Estatuto da CBAt; o Senhor Representante brasileiro
no Conselho da IAAF e os Senhores Atletas que obtiveram Medalhas em Jogos Olímpicos de Verão, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária que será realizada no dia 23 de abril de 2016, às 15h00, na Sala Austral do Hotel Pestana São Paulo,
situado na RuaTutóia nº 77, Jardim Paulista, São Paulo, Estado de São Paulo.AAssembleia Geral Ordinária será instalada, em
primeira convocação às 15h00, com a presença da maioria absoluta dos seus componentes e, em segunda convocação, às 16h00,
para deliberar com um mínimo de 1/3 de seus membros sobre o item G “Adequação do Estatuto Social” ou com qualquer número, para os
demais itens constantes deste Edital, respeitando-se a seguinte ORDEMDODIA: a) Apreciação e julgamento das contas, relativas ao exercício
de 2015, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e do balanço auditado por empresa externa independente;b)Apreciação e julgamento
do relatório anual da Diretoria relativo ao exercício de 2015 e assuntos gerais relativos à administração da atual Presidência; c) Apreciação
do projeto de orçamento anual para 2016, por proposta da Diretoria; d) Apreciação do calendário anual de atividades desportivas para
2016, por proposta da Diretoria;e) Concessão de títulos honoríficos e medalhas de mérito; f)Apreciação dos regulamentos das competições,
campeonatos e demais torneios promovidos; g) Adequação do estatuto social à legislação vigente, em especial a Portaria nº 224/14 do
Ministério do Esporte; h) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Informa-se que poderão participar da Assembleia
Geral, em consonância com o §1º, Artigo 27, do Estatuto Social, observadas e ressalvadas as condições de participação
previstas e explicitadas no Artigo 30 do referido estatuto, as seguintes federações estaduais, entidades, associações
e pessoas físicas abaixo relacionadas: 1) Federação Acreana de Atletismo; 2) Federação Alagoana de Atletismo; 3) Federação Atlética
Maranhense; 4) Federação Bahiana de Atletismo; 5) Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas; 6) Federação Capixaba de
Atletismo; 7) Federação Catarinense deAtletismo; 8) Federação Cearense deAtletismo; 9) Federação deAtletismo doAmapá 10) Federação de
Atletismo do Distrito Federal; 11) Federação deAtletismo de Mato Grosso; 12) Federação deAtletismo de Mato Grosso do Sul; 13) Federação
de Atletismo de Rondônia; 14) Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro; 15) Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande
do Sul; 16) Federação de Atletismo do Estado do Tocantins; 17) Federação de Atletismo do Paraná; 18) Federação de Atletismo do Piauí; 19)
Federação Goiana deAtletismo; 20) FederaçãoMineira deAtletismo; 21) Federação Norte-Rio-Grandense deAtletismo; 22) Federação Paraense
de Atletismo; 23) Federação Paraibana de Atletismo; 24) Federação Paulista de Atletismo; 25) Federação Pernambucana de Atletismo; 26)
Federação Roraimense de Atletismo; 27) Federação Sergipana de Atletismo;28) Roberto Gesta de Melo-IAAF; 29) Associação Brasileira de
Árbitros deAtletismo-ABRAAT; 30)Associação Nacional dosTreinadores deAtletismo-ANATLETISMO; 31) Clube deAtletismo BM&F/Bovespa;
32) Esporte Clube Pinheiros; 33) Organização Funilense de Atletismo; 34) Associação Sambernardense de Atletismo-ASA; 35) Fundação de
Ciência, Tecnologia e Ensino-FUNDACT; 36) Joel Lucas de Oliveira (Representante dos Atletas 2015/2017); 37) Joaquim Carvalho Cruz; 38)
Robson Caetano da Silva; 39)Arnaldo de Oliveira Silva; 40)André Domingos da Silva; 41) Edson Luciano Ribeiro; 42)Vicente Lenilson de Lima;
43) Claudinei Quirino da Silva; 44) Cláudio Roberto Souza; 45) Vanderlei Cordeiro de Lima e 46) Maurren Higa Maggi.

São Paulo, 10 de março de 2016. José Antonio Martins Fernandes - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato da Indústria de Pinturas, Gesso e Decorações do Estado de São Paulo, convoca
todos os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da entidade,
no dia 31 de Março de 2016 às 17:00 horas com a maioria dos associados e às 18:00 horas com 1/3
dos associados, a fim de deliberar sobre a aprovação das contas do exercício de 2015.

São Paulo, 15 de Março de 2016
Paulo Renato Cardoso Lopes - Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, de acordo com o Estatuto Social da entidade, convoca os Trabalhadores, associados ou não da entidade,
das indústrias de Alimentação Animal (Rações e Rações Balanceadas), a comparecerem à Assembleia Geral Extra-
ordinária, a ser realizada dia 17.03.2016, na Rua Conselheiro Furtado, nº 747, Liberdade, São Paulo/SP, em primeira
convocação às 14:00 horas ou não atingindo o quorum de deliberação, às 16:00 horas, em segunda convocação, e na
porta das empresas até o fechamento doAcordo Coletivo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura,
discussão e deliberação sobre a proposta de pauta de reivindicação a ser enviada ao Sindicato Patronal, para início
da negociação coletiva relativa à data-base da categoria 01.05.2016 - Setor das Indústrias de Alimentação Animal;
2) Participação nos lucros; 3) Piso único; 4) Fim do teto salarial; 5) Garantia de emprego; 6) Redução da jornada de
trabalho; 7) Cesta Básica; 8) Discussão e deliberação sobre a fixação no percentual de 1% (um por cento) mensal, do
salário e do 13º salário de cada trabalhador a título de ContribuiçãoAssistencial, onde os trabalhadores terão o prazo
de 10 (dez) dias, para apresentar por escrito, a sua oposição na Sede do Sindicato, a partir da assinatura do presente
instrumento coletivo; 9) A Diretoria somente terá competência para celebrar Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva
de Trabalho ou, em caso de malogro da 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 duas horas após, em segunda convocação, com a maioria dos presentes.

São Paulo, 15 de março de 2016
Orlando Roberto Dutra - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES SINDICAIS E ÓRGÃOS CLASSISTAS
DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ, BERTIOGA, SÃO SEBASTIÃO, CUBATÃO,

PRAIA GRANDE, MONGAGUÁ E ITANHAÉM.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2016
Notificamos à todas as Entidades Sindicais e Órgãos Classistas da base territorial deste
Sindicato que possuem em suas atividades profissionais empregados, que são representados
oficialmente por este Sindicato, deverão proceder os descontos na folha de pagamento de
todos os seus empregados (associados ou não) no mês de março de 2016, da Contribuição
Sindical devida ao Sindicato dos Empregados em Entidades Sindicais e Orgãos Classistas de
Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá e
ltanhaém com posterior recolhimento na GRCS, na Caixa Econômica Federal, Lotéricas,
Internet ou pela Compensação Bancária até o dia 30 de abril de 2016 em favor deste,
Sindicato. Código da Entidade Sindical nº 000.314.03420-0. O desconto correspondente a 01
(um) dia de trabalho, equivalente a 1/30 avos da REMUNERAÇÃO (salário + horas extras +
adicionais e etc.) qualquer que seja a forma de remuneração conforme determina o inciso do art.
580, combinado com o artigo 582, § 1°, letra "a" da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e
conforme Portaria 3.233 de 29/12/1983 (D.O.U. de 30/12/1983) pág 22.185m, seção 1, as
Entidades Sindicais (empregadores) remeterão, no prazo de 15 ( quinze) dias, contados a partir
da data do referido recolhimento, a esta Entidade Sindical, Relação Nominal dos Contribuintes,
indicando o salário percebido no mês a que corresponde a contribuição e o respectivo valor
recolhido. O não recolhimento da referida contribuição importará no pagamento de multa e
juros estabelecidos no art. 600 da CLT.

Santos, 14 de março de 2016
Ademir Ciriaco da Silva

Presidente


