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A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 84/2015 para a

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos Especializados na
Área de Auditoria de Prontuários Médico Hospitalares, a retirar o Edital somente no
dia 14/01/16, das 09h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio,
2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus
Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODAMEDICINA
– HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas interessadas em
participar da Tomada de Preços nº SE 82/2015 para a Contratação de Empresa

para Prestação de Serviços Médicos Especializados na Unidade de Radiologia para
Laudagem de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, a
retirar o Edital somente no dia 14/01/16, das 09h00min às 16h00min, no endereço: Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes
Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar da Carta Convite nº SE 79/2015 para a Contratação

de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos de Laudagem de
Holter, a retirar o Edital somente no dia 14/01/16, das 09h00min às 16h00min, no
endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
DE PETRÓLEO DE CAMPINAS E REGIÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente edital, ficam convocados todos os seus representados Emprega-
dos em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Campinas e Região, situa-
dos no âmbito de sua base territorial, sindicalizados ou não, para comparecerem à ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada na cidade de Campinas, na sede, sito a Rua Regente
Feijó, nº 95, Centro - no dia 17/01/2016 às 10h00min em Primeira Convocação, e às 11h00min em
Segunda Convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 01) Leitura, discussão e
votação da Ata da Assembleia anterior; 02) Discussão, votação e aprovação ou não da Pauta de
Reivindicações a ser encaminhada para o setor patronal, contendo a Parte Social com vigência 01/
03/2016 à 28/02/2018 e Parte Econômica com vigência 01/03/2016 á 28/02/2017; 3) Delegação de
poderes para a Diretoria do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo de Campinas e Região, juntamente com a Federação dos Empregados em
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo para negociar
por vias administrativas a referida Convenção, firmando-a em nome próprio ou em caso de impossi-
bilidade impetrar Dissídio Coletivo no Colendo Tribunal Regional do Trabalho competente; 04) Delibe-
ração acerca do percentual a título de Contribuição Social, a ser descontado de todos os integrantes
da categoria, nos termos do artigo 8º IV da Constituição Federal artigos 462, 513 na alínea "e" e 545
da CLT e ratificada na decisão do Supremo Tribunal Federal do RE 189.960/SP, ficando assegurado o
direito de oposição aos descontos das contribuições, após a realização da Assembleia, que poderá
ser alterado, modificado ou substituído, tanto no período de discussões e mesmo após celebrada a
Convenção Coletiva, única e exclusivamente para adequação a possível nova ordem jurídico-consti-
tucional; 05) Autorizar o exercício do direito de greve na forma da lei 7.783/89, em caso de malogro
nas negociações; 06) deliberação sobre a transformação da assembleia em permanente, em toda
jurisdição do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de
Petróleo de Campinas e Região, até o estabelecimento final das Normas Coletivas da categoria.

Campinas, 08 de janeiro de 2016. FRANCISCO SOARES DE SOUZA - Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
– AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE MOGI DAS CRUZES, convida
as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 81/2015 para a

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos para Realização de
Consultas Ambulatoriais, Procedimentos Diagnósticos, Terapêuticos e Exames Complementares
na Especialidade de Urologia, a retirar o Edital somente no dia 14/01/16, das 09h00min às
16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital
de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/REDE ASSIST. SUPERV. TECN. DA SAUDE VILA MARIA/
VILA GUILHERME convida as empresas interessadas em participar da

CONCORRÊNCIA SE nº 02/2016, realizada para a Contratação de empresa
especializada para realização de Processo de Seletivo Público. Os interessados
devem retirar edital no dia 18/01/2016 das 10:00 as 17;00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

A SPDM - HOSPITAL DE CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº
SE-07/2016 para Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto

do Sistema de CFTV, os Editais estarão à disposição dos interessados
somente no dia 15/01/2016 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes
“Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º
andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

Convocação - Ficam convocados os filiados do SEANOR - Sindicato dos Escreventes e Auxiliares Notariais e Registrais do
Estado de São Paulo para eleição da diretoria e conselho fiscal, para o triênio 2016/2019 que se dará, às 18:00 horas em
1ª chamada e às 18:30 horas em 2ª chamada do dia 05 de fevereiro de 2016, na sede da entidade â Rua Borges Lagoa,
1065 - Sala de reunião, Vila Clementino, São Paulo, Capital e concomitante, na subsede à Rua Campos Salles, 97 - sala
21 - Centro, Araçatuba, abrindo-se por cinco dias, a contar da data desta publicação a inscrição para registro de chapas
de conformidade com o capítulo X do Estatuto Social, devendo ser protocolado na Secretaria do Sindicato no horário das
13h00min às 17h00min, sendo que eventuais impugnações se darão no prazo de três dias contados da publicação do
registro das chapas. No caso de empate da eleição, nova eleição se dará nos mesmos locais e horário, em 07 de março de
2016. São Paulo, 11 de janeiro de 2016. José Luiz de Castro Silva - Presidente.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2016
O SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, entidade sindical patronal com base territorial no ESTADO DE SÃO PAULO, com
sede na Av. Paulista nº 1765, 7º andar, sala 727, CEP 01311-200, nesta Capital, inscrito
no CNPJ sob o nº 74.504.861/0001-43 informa a todas as AGÊNCIAS DE CORREIO
FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, que o vencimento da CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRONAL, relativa ao exercício de 2016, será no dia 29 de janeiro de
2016, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme disposto
nos artigos 578 e 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

São Paulo, 11 de janeiro de 2016.
CHAMOUN HANNA JOUKEH – Presidente

MARCELO NINIO
DEWASHINGTON

“El Chapo fala: Visita se-
creta ao traficante mais pro-
curado domundo.”
Sob esse título, a revista

“Rolling Stone” publicou na
madrugada deste domingo
(10) entrevista assinada pelo
ator norte-americano Sean
Penn com Joaquín Guzmán
Loera, emmais um episódio
cinematográficoda trajetória
donarcotraficantemexicano.
Na antevéspera, as autori-

dades do México haviam
anunciadoaprisãodeChapo
Guzmán,seismesesapóssua
espetacular fuga de umapri-
são de segurançamáxima.
Em um longo texto, Penn

(conhecido tantopor seu ati-
vismo à esquerda, como o
apoio a Hugo Chávez, como
por filmes como “Sobre Me-
ninoseLobos”e“Milk:AVoz
da Igualdade”, que lhe ren-
deramoOscar) conta os bas-
tidores e negociações do en-
controdesetehoras regadoa
tequila que teve com Chapo.
Osdois seencontraramem

2 de outubro de 2015, num
acampamentonomeiodasel-
vamexicana, quandoo trafi-
cante estava foragido.
O ponto de contato foi a

atriz mexicana Kate del Cas-
tillo, conhecidapelopapelde
chefonado tráfico na teleno-
vela “A Rainha do Sul”.
Em 2012, ela causou polê-

mica ao dizer que confiava
maisnoscartéisdedrogasdo
que no governo.
Numamensagem emuma

rede social, a atriz se dirigia
aoChapo,pedindoqueele se
engajasse em causas sociais
e traficasse “com amor” .

Frota de aviões
Noencontronaselva,Guz-

mán jantou com os atores e
gabou-se do tamanhode seu

Contato, que teria
ajudadona captura,
foimediado por atriz e
rendeu extenso texto na
revista ‘Rolling Stone’

Encontro de ator americano commegatraficante ocorreu na selva, quandomexicano era procurado pela polícia

SeanPennentrevistou ‘ElChapo’ emfuga

império. “Forneço mais he-
roína,metanfetamina, cocaí-
na e maconha do que qual-
quer um no mundo. Tenho
uma frota de submarinos,
aviões, caminhõesebarcos.”
Mas o encontro foi inter-

rompido e a entrevista só se-
ria consumada semanas de-
pois, quandoo traficante en-
viou 36 respostas gravadas
em um vídeo ao ator norte-
americano.
Comnaturalidadeesemsi-

nal de remorso, Guzmán re-
lembrasuatrajetória,doado-
lescentepobrede 15 anos em
Badiraguato,município com
menos de 4.000 habitantes
no sudoeste do México até
tornar-se o maior traficante
domundo.
“Nãohaviaoportunidades

de emprego. O único jeito de
ganhar dinheiro para com-

prarcomida,parasobreviver,
é cultivar papoula [planta
usada na produção de heroí-
na], maconha, naquela ida-
de eu comecei a cultivar e
vender”, conta Guzmán.
Sem negar o estrago cau-

sadopeloprodutoquecomer-
cializa, ele repetequenão te-
ve alternativa. “É uma reali-
dade que a droga destrói. In-
felizmente,comodisse,nolu-
garondecrescinãohaviaou-
tro jeito de sobreviver”, diz.
Logo em seguida, diz que

nunca foi viciado e não usa
drogas há 20 anos.
Penndescreveumaviagem

de 14 horas floresta adentro
até chegar a ChapoGuzmán.
Depois do vôo de Los An-

geles “a uma cidade no cen-
trodoMéxico”,maisduasho-
ras de avião e dez de carro,
comAlfredoGuzmán,umdos

filhosdo traficante,aovolan-
te de uma caminhonete.
Emumabarreiramilitar,os

soldados recuam só de ver o
rosto de Alfredo, numa de-
monstração da cooperação
dasautoridadesparamanter
o refúgiodo traficante.Ades-
crição se encaixanas críticas
sofridas pelo governo mexi-
canoapósa fugadeGuzmán,
decorrupçãoeconivênciade
parte das autoridades.
A entrevista nasceudeum

contato do traficante com a
atrizKatedel Castilho,mani-
festando o desejo de realizar
umfilmesobresua trajetória.
De acordo com as autori-

dades mexicanas, esse e os
contatosposteriorespermiti-
ram que o fugitivo fosse ras-
treado e preso. Uma fonte do
governomexicanoafirmouo
encontro de Penn com Guz-
mán em outubro era conhe-
cido e ajudou nas buscas.
Agora, segundo a agência

de notícias AFP, as autorida-
desmexicanas queremouvir
Penn para esclarecer as cir-
cunstâncias do encontro.
Na extensa introdução à

entrevista, o ator ataca a po-
lítica antidrogas dos EUA e
atribui responsabilidade di-
retaaosnorte-americanospe-
la disseminação das drogas.
“Nóssomososconsumido-

res e, como tais, cúmplices
emcadaassassinato”, escre-
ve Penn, que ao longo de to-
do o relato revela o temor de
ser morto pelas autoridades
ou pela gangue de Guzmán.
Num momento de pânico

bemhumorado,eleseembre-
nhanamata para urinar, an-
tes do encontro: “Com o pê-
nis na mão, eu o considero
uma das partes do meu cor-
povulneráveisàs facasdetra-
ficantes irracionais, e dou
umaúltima olhada, antes de
devolvê-loasminhascalças”.
Entretanto, na entrevista,

omaior traficante domundo
se diz alheio a violência.
“Tudooque façoéparame

defender. Mas eu busco en-
crenca?Nunca”, afirmaGuz-
mán. “Sei que umdia eu vou
morrer. Espero que seja de
causas naturais.”

Violência conjugal?
Há rumores de que Sean Penn
teria agredido Madonna no
período em que estiveram
casados (1985-1989). Em
1988, ela chegou a fazer uma
queixa policial, depois retirada.
Em 2015, a cantora afirmou
que os boatos de agressão
eram falsos e maliciosos.

Hermanos
Diversas vezes, Penn defendeu
o ex-presidente venezuelano,
Hugo Chávez, de quem era
amigo. Inclusive, teria pedido
a ele para convencer o Irã
a libertar dois jornalistas
americanos que estavam
presos no país, com sucesso.

Malvinas
Em 2012, o ator qualificou de
insensível, militarista e abusiva
a posição do Reino Unido
em relação ao conflito pela
soberania das ilhas Malvinas
com a Argentina, lamentando
que a imprensa britânica
encorajasse “a guerra, não a
diplomacia” na disputa.

Oscar 2015
Aoapresentar o prêmio de
melhor filme, Pennperguntou:
“Quemdeuumgreen card a esse
filho da puta?”, em referência
ao diretormexicanoAlejandro
Iñárritu (“Birdman”). Apesar de
Iñárritu ter achado graça, outros
consideraramapiada racista

pOLêMICAS ENVOLVENdO sean penn

Banca na Cidade doMéxicomostra jornal com imagem de penn e Guzmán apertando asmãos e da atriz Kate del Castillo

Pedro Pardo/AFP

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Umaviãobombardeirodos
Estados Unidos sobrevoou
neste domingo (10) a Coreia
doSulemumademonstração
de força norte-americana
após o suposto teste de uma
bomba de hidrogênio pela
Coreia do Norte, no dia 6.
O bombardeiro B-52 Stra-

tofortress,quepodetranspor-
tar armas nucleares, sobre-
voou por alguns minutos a
base aérea militar de Osan,
70 km ao sul da fronteira co-
reana, antes de retornar pa-
ra sua base.
Este tipodeaviãoéutiliza-

do nos exercícios militares
anuais conjuntos dos EUA e
da Coreia do Sul, mas seus
voos raramente são divulga-
dos. O último caso ocorrera
em 2013, depois do terceiro

teste nuclear norte-coreano.
“Essa foi uma demonstra-

ção do forte compromisso
americano com nossos alia-
dos na Coreia do Sul, no Ja-

pãoeparaadefesadosEUA”,
disse o comandanteHarry B.
Harris Jr. em comunicado.
“O teste nuclear norte-co-

reano é uma violação incon-

sequentedeobrigações inter-
nacionais.”
De acordo com o chefe de

gabinetedaCasaBranca,De-
nisMcDonough, os EUApre-
tendemtrabalhar ladoa lado
comaCoreia doSul, o Japão,
a China e a Rússia “para iso-
lar os norte-coreanos” e
“pressioná-los” para encer-
rar seu programa nuclear.

JUstiFiCativa
Odirigentenorte-coreano,

Kim Jong-un, justificou nes-
tedomingo(10)osuposto tes-
te atômico como ação para
evitar uma guerra nuclear
com os EUA. Foi a primeira
declaração do líder do regi-
me desde que Pyongyang
anunciou,naquarta,aexplo-
são de uma bomba de hidro-
gênio. Os EUA questionam a
potência do artefato.

BombardeirodosEUAsobrevoaCoreiadoSul
Objetivo émostrar força norte-americana após suposto teste nuclear da Coreia doNorte

Soldados dos EUA observam aviões em base ao sul de Seul

Jung Yeon-je/AFP


