
Instável, comchuva
emboaparte dodia. B-2

Mín. 16ºMáx.21º

TempoNavioLogosHope
trazumalivraria
flutuanteaSantos
Estaráabertoàvisitação. B-5

Polícia investiga
mortesuspeitade
idosoemS.Vicente
Desconfiançaédehomicídio. A-8

Bomdia
Ocombateàdesigualdade
crescentenãoéapenasuma
questãomoraloudejustiça,
masumimperativoeconômico. A-2

As comemorações pelos 160 anos da Sociedade Portuguesa de Beneficência se estenderampor todo o dia.
O novo aparelho de hemodinâmica, entregue ontem, é a grande novidade do aniversário – e já está
funcionando. Pelamanhã, houvemissa (foto) celebrada na capela Santo Antônio, no hospital, pelo bispo
diocesano domTarcísio Scaramussa. A-6

CARLOSNOGUEIRA

160ANOSDECUIDADOS

Muitoalémdas competições, o
esporteéumaprática social. C-2

Privatizar estatais devevisar
agarantia de investimentos. B-4

Pagamento. A-3
Consultaao
13odo INSS
começaamanhã

O Governo Federal incluiu
nove estatais no Programa
deParceriasdeInvestimen-
tos (PPI), entre elas os Cor-
reios,aCodespeaTelebras.
A expectativa era que fos-

sem apresentadas 17 com-
panhias, comohavia sinali-
zadooministroPauloGue-
des, na noite anterior. O
número foi considerado
uma “falha de comunica-

ção”, pois, na verdade, se-
riam“17 ativos à venda”.O
PPI é o órgão responsável
pelasprivatizações e liqui-
daçõesdeempresaspúbli-
casfederais. B-3

BolsonarovivedilemacomaLava
Jato:mais oumenospoder? B-2

Queimadas. B-1
Bolsonaro
levantasuspeitas
sobreONGs

Paratletascomdiferentesli-
mitações físicas entramem
quadra a partir de hoje, no
Tênis Clube de Santos, pa-
ra oWheelchair Brasil, tor-
neio do Circuito Mundial
de Tênis em cadeira de ro-
das.Nadisputa, 70paratle-
tas de Colômbia, Argenti-
na,ChileeBrasil. C-4

vagasparaestágios
etraineesnoPaís

Comoobjetivodeapontar
caminhos ao desenvolvi-
mento econômico, 23 ins-
tituições de Ensino Supe-
rior começama traçar um
diagnóstico das cidades
da região. O trabalho é a
primeirainiciativadoIno-
va, movimento lançado
terça-feira para alavancar
aBaixadaSantista. A-3

POLÊMICA

VLADIRLEMOS

O torneio, que vai até domingo, conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis

6.134

TOTALDESTAEDIÇÃO 26PÁGINAS

Reunião que incluiu o de-
putado Caio França e o se-
cretáriodeDesenvolvimen-
toRegional,MarcoVinho-
li, definiu que a EMTU irá
avaliar os pilares submer-
sos da ponte em um mês.
Porém, não ficou acertado
quemfará a reformada es-
trutura,seEstadoouPrefei-
turadeSãoVicente. A-4

AsSereiasvenceramoSãoPaulopor1
a0,peloPaulista, emmeioauma
polêmicacomatreinadoraEmily

Lima.Ela falouquepretendedeixaro
clube,acusandoperseguiçãodaCBF

àsatletasdoPeixe.C-2

CELSOMING

EstudantesdeníveisMédio,
TécnicoeSuperior,alémde
recém-formados,sãoprocura-
dosporempresas.Háuma
propostasalarialdeR$113mil
aoano.Jáempresasportuá-
riasoferecem20oportuni-
dades. E aPrefeitura de Ita-
nhaémtemconcurso com
200vagas. A-7eB-5

GALERIA

Empresaé incluídanoProgramadeParcerias
e Investimentos (PPI), juntoaoutrasoito
estatais, incluindoCorreioseTelebras

ARTIGOS
WILLIAMWAACK

Cidades terão
diagnóstico
econômico

Emquadra,
a superação
pelo tênis

Governo
definevenda
daCodesp

EMAIS

Brinquedo
comportado
Chuckyestáde
voltaàs telas
emrefilmagem.
Enãoempolga. D-1
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DAREDAÇÃO

APrefeituradeSantospror-
rogoupor trêsmeses o con-
trato com a empresa Enge-
terpaparareformadosmu-
ros lateraisdoCemitérioda
Areia Branca. O prazo ini-
cial era de oito meses e os
serviçosdeveriamterminar
em setembro. Com o atra-
so, devem ficar prontos em
dezembro. A Administra-
çãoMunicipal afirmaqueo
valor dos trabalhos perma-
neceomesmo:R$592mil.
A explicação da Prefeitu-

ra para o atraso nas obras
envolve o período intenso
de chuvas e uma questão
técnica. Na parte do muro
localizadanaRuaRemoPe-
trarchi,ondeoserviçopros-
segue,trêspostesforamrea-
linhadosnacalçada.

“Um já teve o serviço exe-
cutado pela CPFL. Em ou-
tros dois, foi encontrada
uma rede de água próximo
à base e, caso houvesse a

remoção, haveria danos às
tubulações. Sondagens co-
meçaram a ser feitas na re-
gião para reposicionar os
postes em locais que não

interfiram na rede”, diz a
Administração,emnota.

MURODESABOU

Na Rua Tomoichi Kobu-
chi, a obra está concluída.
Foi nesse lado do cemité-
rio que, em 20 de novem-
brodoanopassado,omu-
ro desabou, expondo cai-
xões e ossos. Na época, a
Prefeitura disse que já es-
tavaemandamentoacon-
tratação da empresa para
os serviços, mas não deu
tempo de prevenir o des-
moronamento.
Mais de 30 gavetas e 20

corposdepessoassepulta-
das ali ficaram expostos
por cerca de três horas.
Um veículo foi atingido e
danificado. No momento
daqueda,ninguémpassa-
vapelo local.
Funcionários da Prefei-

tura fizeram a exumação
dos restos mortais, infor-
mando que não houve
mistura entre eles. Fami-
liares seriam informados
paradefinirodestino.

21denovembrode2018

ContratodeobranoCemitério
daAreiaBrancaéprorrogado

DAREDAÇÃO

A partir de segunda-feira,
a nova ala de internação
com 34 leitos particulares
já estará atendendo ao pú-
blico na Sociedade Portu-
guesa de Beneficência de
Santos. Essa foi uma das
novidades anunciadas na
comemoração dos 160
anosdohospital,completa-
dosontem.
Com a expansão, são

atualmente 200 leitos e
com a previsão de chegar a
250 até o final de 2020.
Outra meta é, em outubro,
oferecer 25 leitos de longa
permanência ao Sistema
ÚnicodeSaúde(SUS).
Segundo o presidente da

Beneficência Portuguesa,
Ademir Pestana, essa nova
ala com 10 apartamentos e
12 enfermarias torna o lo-
cal mais acessível aos pa-
cientes. “Nossa principal
meta é a humanização do
atendimento”.
Segundo o diretor presi-

dente da TV Tribuna, Ro-
berto Clemente Santini, é
possívelverumsaltodequa-

lidadeno atendimento e na
estruturadohospital. “ABe-
neficência Portuguesa está

se igualando aos grandes
hospitaisdaCapital”.
OprefeitodeSantos,Pau-

lo Alexandre Barbosa (PS-
DB), comemora a entrega
do serviço para a Cidade.
“Ohospital estáescrevendo
novoscapítuloscomaentre-
gadenovosleitosesedesen-
volvendo, apesar dos tem-
pos difíceis. Ele vai na con-
tramão da crise e avança a
cadadia”.
O secretário municipal

de Saúde, Fábio Ferraz, es-
tá ansioso para poder con-
tar com os 25 leitos de lon-
gapermanência ao SUS. “É

muitobomrecebermosno-
vas estruturas de excelente
qualidade”.
Quem voltou no tempo

comascomemorações rea-
lizadas pelo hospital foi o
presidente da Câmara de
Santos, Rui de Rosis
(MDB). “Eu nasci aqui em
1959 e meu irmão Marcos
também, em 1961. Voltar
aqui e ver esse prédio tão
conservado e moderno é
algo muito especial, por-
que esse lugar faz parte da
minha história. Os novos
serviços passam confiança
aospacientes”.

PARCERIA

Um convênio entre a Be-
neficência Portuguesa e a
ONG Amigos da Água
também trará informa-
ções importantes sobre a
águaparaospacientes,ex-
plica o presidente da enti-
dade,MiguelEscandon.
“Queremos informar

por meio de panfletos e
ações visuais. A ideia é
que as pessoas tenham
acesso a detalhes impor-
tantesa respeitodaáguae
como ela é fundamental.
Não é só ter um público
consciente,masativo”.

Uma cenamacabramarcou o dia em
Santos e foi notícia em vários veícu-
los de imprensa do País: parte do
muro do Cemitério da Areia Branca
caiu, expondo corpos e caixões. O
fato aconteceu na Rua Tomoichi Ko-

buchi. Na época, a Prefeitura disse
que uma empresa seria contratada
para a reforma, mas os vizinhos
disseram que cansaram de recla-
mar, solução. A situação havia sido
alvode reportagensdeATribuna.

Autoridades participaram da inauguração da ala de internação e entrega de equipamentos na Beneficência

DAREDAÇÃO

É assinante de A Tribuna e
ainda não participa do
Clube A Tribuna? Não
perca tempo. Com ele, vo-
cê temacesso aumuniver-
so de vantagens e descon-
tos exclusivos.
“Quem possui assinatura

digital ou impressa tem di-
reitodeparticipardoClube
A Tribuna. E pode adicio-
nar dependentes, de acor-
do com o plano escolhido”,
explica a coordenadora de
marketingdoGrupoTribu-
na,PaulaBertelli.
Eé fácil, viu?Baixeoapli-

cativo, disponível na Apple
StoreounaPlayStore.Tam-
bém é possível ter o cartão
físico. Depois, aproveite o
queempresasdeváriosseto-
res,comorestaurantes,aca-
demias, salãodebeleza, en-
treoutros, têmaoferecer.
Quem utilizar o Clube A

Tribuna pelo celular tem
outros benefícios: alémdos
descontos, ficar por dentro
daagendadosshowseeven-

tos que vão acontecer na
regiãoeacessarositeparaa
compradeingressos.Épos-
sível tambémativaranotifi-

caçãodoappereceberinfor-
mações sobre os sorteios,
realizados no Facebook do
GrupoTribuna.
“A gente tenta trazer des-

contos relevantesparaoas-
sinante na compra de in-
gressos para os melhores
showsqueacontecemnare-
gião. Vão de 30%a50%no
preço cheio. Não valem,
por exemplo, parameia en-
tradadeidosos.Masabran-
gemo dependente dele, ca-
sotenhaoaplicativo”.

DEPERTINHO

OaposentadoGillesDome-
nique Angel Schimitt, 59
anos, e a mulher, Eliana
Schimitt, 56 anos,morado-
res do Campo Grande, em
Santos, estão sempre de
olho no aplicativo e gostam
de participar dos sorteios
peloFacebook.
No último deles, feito pa-

ra o show do cantor Fábio
Jr, no último sábado, em
Santos, o casal ganhou um
parde ingressos, comdirei-
to a conhecer o artista de
pertinhonocamarim.
“Tenhosorte,jáganheiou-

tras vezes. Mas, agora, foi
especial.Minhaesposagos-
toudeveroFábioJrbemde
perto. E vamos aproveitar
outras oportunidades que
surgirem”,disseGilles.

Aprogramaçãocomeçoupelamanhã,commissafestiva(foto)celebradapelo
bispodiocesanodeSantos,domTarcísioScaramussa.“Muitaspessoas

puderamparticipar, inclusivesimpatizantes.Éaterceiramissaqueelecelebra
aqui.Comosemprefoiummomentoespecial.Umdosobjetivosécadavezmais

ahumanizaçãoda instituição,damosmuita importânciaa isso”,dizo
presidentedaBeneficênciaPortuguesa,AdemirPestana.Naprogramação,

houveaindahomenagemaosfuncionárioscommaisde30anosdetrabalhono
hospital,entregadenovahemodinâmica(cominstalaçõeseequipamentos

novos)ea inauguraçãodanovaalade internação,a1ºD.

Os assinantes Gilles e Eliana conheceram o cantor Fábio Jr no sábado

CELEBRAÇÃO

Novaalade internação
daBeneficênciapassa
a funcionarnasegunda
Hospital santista celebrou ontem 160 anos com inaugurações

ClubeATribuna trazvantagensedescontosaassinantesdo jornal

Realinhamento de postes atrasou cronograma de obras no cemitério
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