Ano 135

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA

Edição 8.757

20 DE JULHO DE 2016

Contrato com cubanos do ‘Mais
Médicos’ termina em novembro
Jarbas Oliveira /AE

Somente até novembro está
garantida a permanência de
proﬁssionais cubanos no programa Mais Médicos no Brasil.
Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde
(Opas) e Cuba ainda não têm
fechado um acordo para renovação do contrato dos proﬁssionais, recrutados há três anos.
Atualmente, 11 mil dos 18 mil
médicos que atuam no programa são cubanos. O governo de
Cuba deu mostras de que vai
condicionar a renovação ao reajuste dos valores e à criação de
um adicional, concedido para
atuação de médicos em locais
considerados mais isolados e de
maior risco.
O ministro da Saúde, Ricardo
Barros, deixou clara a preferência de que vagas do programa
sejam preenchidas por proﬁssionais formados no Brasil.
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Médicos cubanos durante atendimento familiar - uma das iniciativas do programa ‘Mais Médicos’

Caixa aumenta limite para
ﬁnanciamento de imóveis
A Caixa Econômica Federal vai facilitar o ﬁnanciamento de imóveis pela classe média alta,
com o teto passando de R$ 1,5 milhão para R$ 3
milhões.
Para unidades que valem mais de R$ 750 mil,
o banco vai aumentar de 70% para 80% a parcela
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NUBLADO COM PANCADAS
DE CHUVA. MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL.

Fonte - CPTEC/INPE

Especialistas criticam
modelo brasileiro de
combate à aids

que pode ser ﬁnanciada. No caso dos imóveis usados, a cota que pode ser ﬁnanciada subirá de 60%
para 70%. Também será possível transferir para
a Caixa uma parcela maior, de 50% para 70%, de
empréstimos tomados em outros bancos.

Tiago Queiroz/AE
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Número de veículos financiados
cai 16,7% no 1º semestre
O número de veículos novos e usados que foram adquiridos por meio de ﬁnanciamento caiu
16,7% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2015.
Somente em junho, o número total de veículos ﬁnanciados foi de 389.765 unidades, queda de

ESPORTES

12,3% ante igual mês de 2015, mas alta de 3,5%
ante o mês de maio. As contrações nos ﬁnanciamentos acompanham o fraco ritmo na venda de
carros no Brasil, uma vez que, historicamente,
algo entre 50% e 60% das compras de veículos são
ﬁnanciadas.
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DUDU ESPERA RECUPERAR
CONFIANÇA DE CUCA

LESÃO DE YTALO PODE
FAVORECER GILBERTO

DORIVAL JÚNIOR DEVE
CONTAR COM CAJU

APÓS SER CRITICADO,
GUILHERME DESABAFA

BRASIL INSCREVE 462 ATLETAS NAS OLIMPÍADAS

Coquetel para tratamento da infecção por HIV
Segundo
especialistas
reunidos pela Associação
Brasileira Interdisciplinar
de Aids, a resposta do Brasil à epidemia de aids não é
mais um exemplo a ser seguido pelo mundo e precisa
ser revista.
As críticas dos especialistas fazem parte do documentário “Mito versos
Realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de
HIV e Aids em 2016”, que
será exibido hoje, durante

a Conferência Internacional
de Aids, realizada na África
do Sul.
Para os entrevistados, as
ações do Brasil “atualmente
são centradas na medicalização, menosprezando a
prevenção”.
Em nota o Ministério da
Saúde aﬁrmou que “o uso
do tratamento como ferramenta de prevenção é uma
estratégia amparada nas
mais recentes evidências
cientíﬁcas”.
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CAIXA ANUNCIA NOVAS
REGRAS E PASSARÁ A
FINANCIAR IMÓVEIS DE
ATÉ R$ 3 MILHÕES
A Caixa Econômica Federal vai facilitar o ﬁnanciamento de imóveis pela
classe média alta. Entre as
medidas, que passarão a
valer a partir da próxima
segunda-feira, 25, está o aumento do valor máximo do
imóvel a ser ﬁnanciado pelo
banco estatal: vai passar de
R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões.
Para unidades que valem
mais de R$ 750 mil, o banco
vai aumentar de 70% para
80% a parcela que pode ser
ﬁnanciada, por meio do Sistema Financeiro Imobiliário
(SFI). No caso dos imóveis
usados, a cota que pode ser
ﬁnanciada subirá de 60%
para 70%. Também será
possível transferir para a
Caixa uma parcela maior,
de 50% para 70%, de empréstimos tomados em outros bancos.
A iniciativa de facilitar os
ﬁnanciamentos para a classe alta reﬂete, entre outras
coisas, a corrida da Caixa
para não perder espaço no
mercado. Hoje, a instituição
responde por duas de cada
três operações de crédito
imobiliário feitas no País.
Mas, no primeiro semestre
deste ano, a liberação de ﬁnanciamentos ﬁcou abaixo
das expectativas, em R$ 40
bilhões. O Feirão da Casa
Própria do banco também
não rendeu o esperado. A
meta é, até dezembro, liberar pelo menos os mesmos
R$ 90 bilhões de todo o ano
passado.
Segundo o vice-presidente de Habitação da Caixa,
Nelson Antonio de Souza, o
banco decidiu melhorar as
condições de ﬁnanciamento para a alta renda depois
de já ter feito modiﬁcações
nas operações para imóveis
populares. “As medidas vêm
beneﬁciar o setor da construção, que mais gera emprego e renda, e contribuir
para a retomada do crescimento do País.”
Também está em estudo
pela Caixa a adoção de juros
menores em empréstimos
com entrada maior e poucas
parcelas de amortização.
No ano passado, o banco fez
uma rodada de três aumentos nos juros do ﬁnanciamento da casa própria com
recurso oriundos da poupança. Neste ano, as taxas
subiram em março.

Em fevereiro, para suprir a fuga de recursos da
poupança, o conselho curador do FGTS liberou R$ 16,1
bilhões adicionais ao banco,
que reforçaram a oferta de
crédito. No mês seguinte, o
banco, o principal ﬁnanciador de imóveis do País, adotou um conjunto de ações
para estimular a compra de
imóveis populares. O banco voltou a ﬁnanciar 70%
(para clientes trabalhadores do setor privado) e 80%
(funcionalismo público) de
um imóvel usado, menos de
um ano após ter reduzido a
parcela a 50%. A instituição
também voltou com a linha
para ﬁnanciar o segundo imóvel, suspensa desde
agosto de 2015.
A Caixa injetou perto de
R$ 7 bilhões na linha prócotista, que permite a trabalhadores com conta ativa
no fundo ﬁnanciarem 85%
do valor de imóveis novos
e usados de até R$ 750 mil.
O banco também foi autorizado a captar até R$ 6,7 bilhões em Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (CRI),
que podem ser destinados a
imóveis que se enquadrem
nas condições de ﬁnanciamentos com recursos da
poupança. Dentro dos R$ 7
bilhões direcionados para
a linha pró-cotista, a Caixa
redirecionará R$ 1,7 bilhão
para novos contratos para
moradias entre R$ 225 mil
e R$ 500 mil. No ﬁnal de
abril, o banco começou a
restringir ﬁnanciamentos
com esse perﬁl por falta de
recursos.
Setor
Para o vice-presidente executivo da Associação
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc),
Renato Ventura, essas condições mais favoráveis trazem uma dinâmica nova ao
mercado. “Medidas como
essas contribuem para que
a recuperação do setor possa ocorrer de forma mais
rápida, mas ainda vemos o
cenário bastante adverso”,
aﬁrmou.
Para José Carlos Martins, presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção (Cbic), mais crédito para o público de alta
renda é importante, mas o
efeito deve ser limitado no
setor “Não muda muito, mas
dá uma ajudinha”, disse.

FIESP DIZ NÃO TER VÍNCULO
COM ATOS DE DIRETORES
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PM de folga leva tiro
de colegas durante
discussão em lanchonete
O policial militar Francisco José Augusto Campo
foi baleado por PMs dentro de uma lanchonete do
McDonald’s, na avenida
Jacu-Pêssego, zona leste
de São Paulo, na madrugada de segunda-feira, 18,
durante uma discussão.
Segundo a polícia,
Campos estava de folga

junto com um amigo, comendo no local. Um grupo de funcionários viu que
ele estava armado e ligou
para o 190 por temer que
os dois fossem assaltantes. PMs chegaram na lanchonete e cercaram Campos. Ele não aceitou se
identiﬁcar e começou uma
discussão.

Testemunhas disseram
aos investigadores que
Campos tentou pegar a
arma escondida na cintura. Um dos policiais gritou
para que ele parasse e atirou quando o PM colocou
a mão na arma e fez menção de disparar.
O policial foi socorrido
para um hospital da região.

Nova temporada de
‘Game of Thrones’ terá
apenas sete episódios
A próxima temporada
de Game of Thrones vai
estrear um pouco mais tarde do que o normal e, como
esperado, será um pouco
menor. A HBO anunciou
nessa segunda-feira que a
sétima temporada da série
será de sete episódios longos - diferente do calendário de 10 episódios de cada
uma das seis temporadas
anteriores.
Além disso, Game ofThrones vai estrear no
verão norte-americano,
que vai entre agosto e setembro - distante do início tradicional em abril,
no início da primavera.
A justiﬁcativa foi que um
cronograma de ﬁlmagens
mais tardio ajudaria a trama da temporada.
Os produtores executivos David Benioﬀ e D.
B. Weiss sentiram que o
andamento da história da
próxima temporada seria melhor narrada ao ini-

Série é a mais assistida no mundo
ciar a produção um pouco
mais tarde do que o habitual, quando o tempo está
mudando”, disse em comunicado o presidente de
programação da HBO Casey Bloys. “O novo cronograma poderia apresentar
uma oportunidade signiﬁcativa para os concorrentes da HBO: Se a sétima
temporada começa depois
de maio, não será elegível
para prêmios Emmy do

próximo ano.”
Benioﬀ e Weiss haviam
dito no mês passado que
imaginaram mais duas temporadas para fechar a série,
no montante de cerca de 13
episódios. Além disso, haverá uma pequena mudança nas locações dos sets de
gravação. Ainda de acordo
com o veículo, a produção
ﬁcará entre a Irlanda do
Norte, Islândia e até mesmo Espanha.

Produção de aço é a
mais baixa desde 2009
As siderúrgicas do Brasil produziram
em junho o volume de aço bruto mais baixo para o mês desde 2009, reﬂexo da fraca demanda no País. A produção de aço

somou 2,541 milhões de toneladas, queda
de 8,5% sobre junho de 2015 e cerca de 2%
menos que em maio, segundo o IABr, associação do setor.
Divulgação

A Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) divulgou nota na segunda-feira,
18, aﬁrmando que não tem “qualquer vínculo ou
responsabilidade sobre questões pessoais, proﬁssionais ou empresariais de seus diretores e conselheiros”. A nota se refere a reportagem do jornal
O Estado de S. Paulo publicada na segunda-feira
que mostrou que um dos seus diretores, o empresário Laodse de Abreu Duarte, é o maior devedor
da União entre pessoas físicas, com dívida de R$
6,9 bilhões. Laodse é acusado de sonegação ﬁscal
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O
empresário nega ter cometido irregularidades.

O frio neste início
de semana bateu recorde em municípios
de São Paulo e Minas
Gerais, com o registro
de geada em vários locais na segunda-feira.
No sul de Minas, foram
registradas as menores temperaturas desde
o início do inverno em
cidades como Monte
Verde (MG), que teve
sensação térmica de
-7,1°C na madrugada de
segunda-feira, 18. Em
municípios próximos, o
frio também foi intenso,
como Maria da Fé (-5°C)
e Caldas (-5°C).
No Estado de São
Paulo, cidades como
São Carlos (SP), Franca
(SP) e Ribeirão Preto
(SP) também tiveram
frio recorde e geada. Em
Franca, a temperatura
mínima ﬁcou em 7ºC
durante a madrugada,
mas a sensação térmica
foi mais baixa. “Estava
um frio tremendo”, contou o sapateiro Jesney
Soares, que fotografou
seu carro coberto de
gelo no início da manhã.
Em Ribeirão Preto,
a estação meteorológica
instalada no Aeroporto Leite Lopes marcou
4ºC, sendo conﬁrmada
a ocorrência de geada
na região. “A gente está
acostumado com calor
e, de repente, vem um
frio desses, aí assusta”,
contou o comerciante
Luismar Antonio Silva.
Em Campinas (SP),
foi o dia mais frio do
ano, com os termômetros instalados na Unicamp marcando 5ºC no
início desta manhã, sendo a sensação térmica
de -4ºC.
Em Morungaba (SP),
na mesma região, a temperatura mínima ﬁcou
em apenas 2ºC. Em São
Carlos (SP), os termômetros ﬁcaram um pouco mais elevados, em
4,5ºC, mas ainda assim
houve geada.

Recorde
Em
Camanducaia
(MG), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a
temperatura de -3,3°C
e a sensação térmica de
-7,1°C, as menores do
ano. Já em Maria da Fé
(MG) os termômetros
marcaram -2,5ºC, com
sensação térmica de
-5°C.

Sul
Em Santa Catarina
cerca de 50 cidades iniciaram a segunda-feira
com temperaturas negativas. A mais baixa foi em
Urupema, onde os termômetros marcaram -7,1ºC,
com o gelo cobrindo a vegetação da região.

o
A ç ã Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
L oC3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)
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saúde
Resposta do Brasil à aids não é exemplo
a ser seguido, dizem especialistas
Tiago Gufiroz/AE

Especialista
do Instituto
do Câncer do
Estado alerta
sobre riscos
do tabaco

Marcos de Paula/AE

A resposta brasileira à epidemia de aids não é mais um
exemplo a ser seguido pelo
mundo e precisa ser revista,
afirmam especialistas reunidos
pela Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids. Em um
documento lançado nessa segunda-feira, 18, no Brasil, e que
deverá ser apresentado hoje,
20, durante a Conferência Internacional de Aids, realizada
na África do Sul, especialistas
observam que as falhas encontradas no Brasil devem servir
de alerta para outros países
“O Brasil segue vendendo a
imagem de um programa modelo. Mas como um país que exibe
a marca de 12 mil mortes anuais
por aids pode dizer isso?”, afirma o pesquisador VerianoTerto,
um dos participantes do trabalho. “A epidemia está estabilizada em um alto patamar. Quando se olha para determinados
grupos, no entanto, o que se vê
é um crescimento expressivo da
incidência de casos da doença.”
Homens que fazem sexo com
homens, por exemplo, têm um
risco 20 vezes maior de se contaminar.
Intitulado “Mito versos Realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e Aids em
2016”, o documento traz análises da situação epidemiológica,
social e de acesso a medicamentos. “Os textos mostram que a
resposta brasileira atualmente
é centrada na medicalização,
menosprezando a prevenção”,
completa.
Para Terto, é preciso retomar
as medidas que se destacaram
no início do programa, quando
se adotava estratégias ousadas
para conseguir atingir públicos
considerados mais vulneráveis.
“Com a onda conservadora, essas práticas foram deixadas de
lado. Mas é preciso deixar claro
que apenas testar e tratar o paciente não é suficiente.” Terto
observa que não são todas as
pessoas que conseguem acesso
ao tratamento, que há falhas na
assistência e que problemas ficam estampados pelos números
da epidemia.
Em nota, o Ministério da
Saúde afirmou que uso do tratamento como ferramenta de
prevenção é uma estratégia amparada nas mais recentes evidências científicas.

Medicamentos são controlados e
distribuídos pelo SUS

PF prende falsos médicos
A Polícia Federal prendeu
falsos médicos na manhã de terça-feira, 19, na Operação Tumi,
deflagrada no interior de São
Paulo. A ação combate crimes
de falsidade documental, uso
de documento falso e exercício
ilegal de medicina.
Segundo a PF, os investigados são dois irmãos que, embora não tenham completado
o curso superior de graduação
em Medicina, teriam obtido a
inscrição para o exercício da
profissão, mediante apresentação de diplomas falsos perante
o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp), os quais apontavam
como especialidade a cirurgia
médica.
A PF aponta que os falsos
médicos atuavam desde 2012
na região de Avaré, no interior
paulista, atendendo em hospitais públicos e no Samu - Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência.
Os diplomas falsos, de
acordo com a Federal, foram
supostamente emitidos por uni-

versidade privada localizada na
Bolívia e revalidados no Brasil,
para a posterior apresentação
junto ao Conselho Regional de
Medicina, ‘visando a obtenção
fraudulenta de autorização
para exercer a profissão médica’.
A falsidade dos documentos
foi confirmada pela Justiça
boliviana, por meio de pedido de
cooperação jurídica internacional, informa a PF.

As penas para os crimes investigados variam de seis meses
a seis anos de reclusão e multa.
Tumis eram facas que possuíam o formato da letra “T”, um
símbolo do Deus da medicina
inca, utilizadas em diversos
tipos de intervenções cirúrgicas,
como por exemplo aquelas a
fim de retirar ossos fraturados,
pedaços de metal ou restos de
armas dos crânios dos guerreiros feridos.
Divulgação

Devido a doenças decorrentes do uso do tabaco, cada vez mais são lançadas campanhas e alertas
sobre a importância de
parar de fumar. Segundo
a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o tabagismo
lidera o ranking das mortes evitáveis em todos os
continentes.
“Se tem duas pessoas com o mesmo perfil
e as mesmas doenças
crônicas, sendo que
uma delas fuma e outra
não, a fumante tem uma
expectativa de vida 10
anos menor”, explica o
pneumologista Alexandre
Kawassaki, do Instituto
do Câncer do Estado de
São Paulo (Icesp). “Quanto antes a pessoa parar,
essa expectativa [de
vida] volta a se aproximar daquela pessoa que
nunca fumou”.
Em razão das substâncias nocivas à saúde
presentes no cigarro, os
fumantes podem desencadear uma série de
doenças, em especial as
cardiovasculares e pulmonares, além do câncer.
“Isso inclui uma lista
gigantesca de cânceres
associados, como pulmão,
esôfago, cabeça e pescoço”, explica o médico. “No
paciente que tem câncer,
a resposta ao tratamento
é pior, independentemente do tratamento que seja
feito, seja cirurgia ou quimioterapia, por exemplo.”
O vídeo com entrevista do pneumologista pode ser visto pela
página: http://www.
saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia2.php?id=246053&c=6

Cubanos do ‘Mais Médicos’ só têm contrato até novembro
Nilton Fukuda

Imagem de médico cubano que participa do Programa
Mais Médicos trabalhando em Unidade Básica de Saúde,
na periferia de Osasco (SP). Na foto, o médico cubano
Lorenzo Lopes durante visita a paciente

A permanência de profissionais cubanos no programa Mais
Médicos está garantida somente até novembro. Ministério da
Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e Cuba
ainda não têm fechado um acordo para renovação do contrato
dos profissionais, recrutados há
três anos para trabalhar em áreas consideradas de difícil provimento para médicos.
Atualmente, 11 mil dos 18
mil médicos que atuam no programa são cubanos. As negociações estão em curso. O governo
cubano já deu mostras de que
vai condicionar a renovação ao
reajuste dos valores dos contratos e à criação de um adicional,

concedido para atuação de médicos em locais considerados
mais isolados e de maior risco como distritos indígenas.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, por sua vez, já deixou
clara a preferência de que vagas
do programa sejam preenchidas por profissionais formados
no Brasil. Mas não quer tomar
nenhuma decisão antes das eleições municipais. Não é à toa que
a renovação provisória se estende até novembro.
Resposta
Criado há três anos como
uma resposta às manifestações
de rua, o programa Mais Mé-

dicos foi inicialmente criticado
por entidades de classe. No entanto, em pouco tempo ganhou
a aprovação popular e dos prefeitos. Para agradá-los, pouco
antes do processo de impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff editou uma Medida
Provisória, aumentando o prazo
de permanência por mais três
anos.
Quando assumiu o posto,
Barros afirmou a interlocutores achar que a medida poderia prejudicar brasileiros.
A sua expectativa é fazer uma
redução gradual dos cubanos.
Mas essa estratégia é externada apenas para integrantes de
sua pasta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***

óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na

municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e

Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, no valor
de R$ 4.200,00, vigente por 06 meses. Assina pela contratante

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 108/2016 (PMP 12037/2016)

e como gestor do contrato o Sr Marcos Antonio Guerrero, e pela

– reabertura

contratada, empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, o Sr Andre

Para “aquisição de móveis corporativos, para suprir as necessidades

Rosolem Guares e o Sr Caércio Garbo.

das unidades e Departamento de Saúde do Município”, com entrega

Foi firmado o contrato 163/2016, de 07/07/2016, para “aquisição de

dos envelopes dia 09/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.

óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta
municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e

PREGÃO Nº. 131/2016 (PMP 13401/2016) – reabertura

conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, no valor

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Anhanguera Educacional Ltda.
Objeto: termo de compromisso visando à concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.
Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/CEMAP – Centro Educacional Ltda - Unopar
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

de R$ 40.229,70, vigente por 06 meses. Assina pela contratante
Para “aquisição de medicamento manipulado (tanchagem tm)

e como gestor do contrato o Sr Marcos Antonio Guerrero, e pela

para o centro de especialidades odontológicos e fórmula contendo

contratada, empresa Elaine Cristina Candida da Silva EPP, a Sra

papaína 2% e 5% em gel, bisnaga com 200g”, com entrega dos

Elaine Cristina Candida da Silva.

envelopes dia 04/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.

Foi firmado o contrato 165/2016, de 07/07/2016, para “aquisição de
óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta

PREGÃO Nº. 181/2016 (PMP 18068/2016)

municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e
conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, no valor

Para “aquisição de ferramentas para remoção de pintura”, com

de R$ 17.956,98, vigente por 06 meses. Assina pela contratante

entrega dos envelopes dia 05/08/16 às 08h e início da sessão às

e como gestor do contrato o Sr Marcos Antonio Guerrero, e pela

08h30.

contratada, empresa Lubvale Comercial Ltda, a Sra Renata

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/CEVAP – Centro de Estudos Ambientais do Vale do
Paraíba
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

Cordeiro Capelo.
PREGÃO Nº. 190/2016 (PMP 18336/2016)

Foi firmado o contrato 166/2016, de 07/07/2016, para “aquisição de
óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta

Para “aquisição de equipamentos de informática para o Ceu das

municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e

Artes (Centro de Artes e Esportes Unificado)”, com entrega dos

conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, no valor

envelopes dia 08/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30.

de R$ 8.638,50, vigente por 06 meses. Assina pela contratante
e como gestor do contrato o Sr Marcos Antonio Guerrero, e pela

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.

contratada, empresa Pefil Comercial Ltda, o Sr João Nunes Santos

sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h

Francisco.

ou através do tel.: (12) 3644-5600.
PREGÃO Nº. 144/2016 (PMP 14877/2016)

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Faculdade Salesianas -Liceu Coração de Jesus
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***
Foi firmado o contrato 138/2016, de 23/06/2016, para “aquisição
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 149/2016 (PMP 14945/2016)

de brinquedos de madeira tipo eucalipto tratado e reforçado para
montar dois parquinhos infantis no Parque da Cidade”, no valor de

Comunicamos que o pregão supra, que cuida de “aquisição

R$ 2.434,84, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como

de mobiliário para atender as unidades de ensino e prédios da

gestor do contrato o Sr Francisco Norberto Silva Rocha Moraes, e

Secretaria de Educação e Cultura”, fica adiado sine-die, para

pela contratada, empresa Assertiva Comércio e Serviços Ltda, o Sr

análise da impugnação interposta pela empresa CT Araújo Móveis

Eduardo da Silva.

ME (processo externo 20538/2016).

Foi firmado o contrato 139/2016, de 23/06/2016, para “aquisição

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Vale Educação S.A
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

de brinquedos de madeira tipo eucalipto tratado e reforçado para
*** CONTRATO ***

montar dois parquinhos infantis no Parque da Cidade”, no valor de
R$ 2.520,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como

PREGÃO Nº. 059/2016 (PMP 7694/2016)

gestor do contrato o Sr Francisco Norberto Silva Rocha Moraes,
e pela contratada, empresa Moon Sea Comercial Ltda ME, o Sr

Foi firmado o contrato 162/2016, de 07/07/2016, para “aquisição

Marcos Roberto Bernardes.

de óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas

Foi firmado o contrato 140/2016, de 23/06/2016, para “aquisição

desta municipalidade, visando atender as necessidades de

de brinquedos de madeira tipo eucalipto tratado e reforçado para

manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota

montar dois parquinhos infantis no Parque da Cidade”, no valor de

municipal”, no valor de R$ 8.078,40, vigente por 06 meses. Assina

R$ 4.619,46, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como

pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcos Antonio

gestor do contrato o Sr Francisco Norberto Silva Rocha Moraes,

Guerrero, e pela contratada, empresa Auto Posto Lider Cruzeiro

e pela contratada, empresa Tratora Tratamento de Madeiras

Ltda, a Sra Claudimara Cacilha de Carvalho Dias.

Comércio, Importação e Exportação Ltda ME, o Sr Renato Augusto

Foi firmado o contrato 164/2016, de 07/07/2016, para “aquisição de

Ribeiro da Silva.

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016
Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de

COMUNICADO

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais
interessados para a 6ª Reunião Ordinária, a saber:
Data:

28/07/2016 – quinta-feira

Horário:

18 horas

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal

Comunicamos

convidamos

a

população

negra

de

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Fundação Universitária Vida Cristã
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.
Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Uninter Educacional S.A
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

Pindamonhangaba, para participar conosco da reunião ordinária deste

Pauta:


e

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Universidade de Taubaté
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

Plano de Ação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da

Conselho Municipal, onde estaremos elaborando o Plano de Ação de

Comunidade Negra – CMPDCN para 2017.

2017.
Sua participação nos honrará e será um exercício de
comprometimento e efetiva participação democrática dentro do

Observação:

processo de gestão que estamos implantando no Conselho.

Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a

Local: Auditório da Prefeitura Municipal

justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

Data: 28/07/2016 (quinta-feira)

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo:
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social/Cetec Educacional S.A
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo.
Data de Assinatura: 31 de março de 2016.

Horário: 18 horas

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)
Presidente do CMPDCN

Pindamonhangaba, 18 de julho de 2016.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PINDAMONHANGABA

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)

LICENÇA DA CETESB
FÁBRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTO DE CARNES CONQUISTA LTDA.
torna público que Requereu da CETESB (Agência Ambiental de Taubaté), a
renovação da licença de Operação para Fabricação de produtos de salsicharia não
integrado ao Abate, Sito á Av. Orlando Ferreira, nº 1950, Pindamonhangaba – S.P. –
Cep. 12.411.600.

Presidente - CMPDCN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP
CONTATOS: FONE: (12) 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

COMUNICADO

O presidente da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PINDAMONHANGABA comunica que, os candidatos aos cargos de diretoria deverão
formar as chapas e inscrevê-las na secretaria da associação no período de 01 a 31 de
agosto de 2016, das 08 às 18 horas, sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, nº 43, Centro.
As chapas conterão obrigatoriamente nomes para todos os cargos.


Presidente;



Vice-Presidente;



1º Tesoureiro;



2º Tesoureiro;



1º Secretário;



2º Secretário.

LICENÇA DA CETESB

As chapas serão compostas por 03 associados com mais de 03 anos ininterruptos de
filiação e 03 associados com mais de 10 anos ininterruptos de filiação.
Os candidatos aos cargos de diretoria deverão estar quites com suas finanças junto à
associação.

Pindamonhangaba, 11 de julho de 2016.

LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidente da ASPMP






  
           


           

             


               
                








LICENÇA DA CETESB
FÁBRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTO DE CARNES CONQUISTA
LTDA. torna público que Requereu da CETESB (Agência Ambiental de
Taubaté), a renovação da licença de Operação para Fabricação de
produtos de salsicharia não integrado ao Abate, Sito á Av. Orlando Ferreira,
nº 1950, Pindamonhangaba – S.P. – Cep. 12.411.600.

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Desportiva Classista da Novelis de
Pindamonhangaba, nos termos do artigo 19 e parágrafos do seu estatuto social, vem por meio
deste, convocar todos os funcionários e associados da referida associação, a participarem da
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se nos dias 08, 09, e 10 de agosto de 2016, a partir
das 06:00h do primeiro dia, com termino às 16:00h do ultimo dia, na Portaria Interna da Novelis do
Brasil Ltda., sediada em Pindamonhangaba-SP, na qual serão eleitos os novos membros efetivos
e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como Presidente e o Vice-Presidente da
Diretoria da ADC Novelis de Pindamonhangaba, para o triênio 2016/2019.
Pindamonhangaba, 04 de Julho de 2016.
CESARIO BARBOSA DOS SANTOS
-Presidente do Conselho Deliberativo 2013/2016-

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que requereu
na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Derivados de
petróleo, produção de, sito à Avenida Tobias Salgado, 45 – Dist. Ind. Dutra
Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
AM PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA LTDA. torna público que Recebeu
da CETESB a Renovação de Licença de Operação nº3005266 para serviços de pneus
(recondicionamento, recauchutagem, recapagem ou remoldagem) sito à Av. Francisco
Carvalho, 93, quadra 06, Vitória Valle II, Cep 12.414-341 - Pindamonhangaba-SP.

Tribuna do Norte
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COTIDIANO
Número de veículos financiados
cai 16,7% no 1º semestre
O número de veículos novos
e usados que foram adquiridos
por meio de ﬁnanciamento caiu
16,7% no primeiro semestre
deste ano ante igual intervalo de
2015, para 2.258.655 unidades,
informou na segunda-feira, 18,
a Cetip, que compila os dados
das instituições ﬁnanceiras que
operam no País.
Somente em junho, o número total de veículos ﬁnanciados
foi de 389.765 unidades, queda de 12,3% ante igual mês de
2015, mas alta de 3,5% ante o
mês de maio. As contrações nos
ﬁnanciamentos acompanham o
fraco ritmo na venda de carros
no Brasil, uma vez que, historicamente, algo entre 50% e 60%
das compras de veículos são ﬁnanciadas.
Mais uma vez, as unidades
usadas tiveram melhor desempenho que as novas entre os
automóveis leves. No primeiro semestre foram ﬁnanciados
1.269.706 de autos leves usados, recuo de 7,5% em relação
ao mesmo período de 2015. Já
as vendas a crédito de carros novos somaram 521.727 unidades,
queda de 30% na mesma base
de comparação.
Para o gerente de Relações
Institucionais da Cetip, Mar-

Divulgação

FMI melhora
previsões
para Brasil e
prevê volta do
crescimento
em 2017

Somente em junho, o número total de veículos ﬁnanciados foi de 389.765 unidades
cus Lavorato, apesar da queda
de 30% dos ﬁnanciamentos de
carros novos no semestre, os
dados do mês de junho por dia
útil mostram um discreto avanço de 1%. “Esse resultado pode
dar sinais de que o mercado interrompeu a trajetória de que-

da”, escreveu, em nota enviada
à imprensa.
Já entre as modalidades de
ﬁnanciamento, o crédito direto
ao consumidor (CDC) teve queda de 1,4 ponto porcentual nos
seis primeiros meses de 2016 e a
participação passou para 79,5%.

O consórcio baixou 9,8% ante
o primeiro semestre de 2015 e
representou 17,5% do total ﬁnanciado. As transações com
leasing ﬁcaram estáveis na comparação anual e somaram 1,4%
do total. Outras modalidades
representaram 1,6%.

‘É CHOCANTE’, DIZ FUNDADOR DO
WHATSAPP SOBRE BLOQUEIO NO BRASIL
Depois de uma nova determinação da Justiça brasileira de
bloqueio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp
no País, o fundador e presidente
executivo do serviço, Jan Koum,
se pronunciou por meio de seu
perﬁl oﬁcial no Facebook. Segundo ele, a equipe já está trabalhando para desbloquear o WhatsApp no Brasil. “É chocante que
menos de dois meses após os
brasileiros rejeitarem o bloqueio
de aplicativo a história esteja se
repetindo”, disse Koum.
Com o bloqueio, que começou a ser colocado em prática
pelas cinco maiores operadoras
do país, o aplicativo deixou de
funcionar para os mais de 100
milhões de usuários no Brasil.
“Assim como antes, milhões de
pessoas estão sendo desligadas de seus amigos, familiares,
clientes e colegas de trabalho
no dia de hoje”, aﬁrmou. “Estamos recebendo um pedido por
informações que não temos”.
A frase ﬁnal de Koum em
seu perﬁl reforça a postura da
empresa em relação a ordens
judiciais obtidas por autoridades policiais para investigar
suspeitos de cometer crimes. A
empresa alega não ter condições técnicas para oferecer
as informações pedidas, uma
vez que todas as mensagens
de usuários do WhatsApp são
criptografadas de ponta a ponta
e só podem ser decifradas
quando chegam ao dispositivo
do destinatário, que possui a
chave necessária. Isso impede
que qualquer pessoa que intercepte a mensagem ao longo do

Divulgação

Jan Koum
caminho possa ter acesso ao
conteúdo das mensagens - até
mesmo o próprio WhatsApp.
Trata-se da terceira suspensão judicial do serviço norte-americano - que é de propriedade do Facebook - no Brasil. A
primeira vez foi em dezembro,
quando o bloqueio do aplicativo foi pedido pela juíza Sandra

Regina Nostre Marques, da
1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Uma liminar
do desembargador Xavier de
Souza, da 11ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça de São
Paulo, suspendeu a decisão no
dia seguinte.
Em maio deste ano, uma
decisão da Justiça de Sergipe
mandou bloquear o WhatsApp por 72 horas. A decisão
também foi suspensa um dia
após o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu
Lima, do Tribunal de Justiça de
Sergipe, aceitar um pedido de
liminar do próprio WhatsApp.
Além disso, no ﬁnal de junho, a
Justiça Federal de Londrina, no
Paraná, determinou o bloqueio
de R$ 19,5 milhões das contas
bancárias do Facebook no País,

em decorrência do descumprimento de uma decisão judicial
direcionada ao WhatsApp.
Nessa terça-feira, 19, o
serviço voltou a ser bloqueado
no Brasil após determinação da
juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, da comarca de
Duque de Caixas, no Rio de
Janeiro. A magistrada determinou que as operadoras
iniciassem o bloqueio assim
que recebessem a notiﬁcação
judicial e não indicou um prazo
ﬁnal para o bloqueio. Segundo
o texto da decisão, a medida
só será reavaliada quando o
WhatsApp decidir oferecer
as informações pedidas pela
Justiça.
Até o fechamento desta
edição, o aplicativo continuava
bloqueado.

Responsável pelo Facebook será investigado por obstrução de Justiça
O delegado da 62ª Delegacia de Polícia, em Imbariê, no
município de Duque de Caxias
(RJ), Marcos Gomes, informou
na terça-feira, 19, que abrirá
procedimento para investigar a
pessoa responsável pelo Facebook no Brasil pelo crime de
obstrução de Justiça, previsto
na Lei de Organização Criminosa. O parágrafo 1º do artigo
2º da lei prevê pena de três a
oito anos de prisão e multa para
quem “impede ou, de qualquer
forma, embaraça a investigação
de infração penal que envolva
organização criminal”.
A abertura de investigação foi determinada pela juíza

Daniela Barbosa Assunção de
Souza, da primeira instância,
que, na terça-feira ordenou
a suspensão do aplicativo de
mensagens WhatsApp em todo
o País. A juíza e o delegado não
informaram o nome da pessoa
que será investigada por diﬁcultar as investigações.
Em março deste ano, o
vice-presidente do Facebook
para a América Latina, Diego
Dzodan, passou uma noite preso
sob acusação de obstruir investigações criminais. O executivo,
argentino radicado do Brasil,
foi detido por determinação da
Justiça de Lagarto, em Sergipe.
O juiz Marcel Montalvão alegou

que o Facebook não cumpriu
ordem judicial de interceptação
de mensagens do WhatsApp trocadas por suspeitos de tráﬁco de
drogas e o crime organizado.
Dzodan foi liberado pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo.
O desembargador Ruy Pinheiro
sustentou que o executivo sofreu
“evidente coação ilegal” e que não
havia provas de que tenha tentado atrapalhar as investigações.
Na decisão sobre o bloqueio
assinada na manhã de ontem, a
juíza argumentou que o Facebook,
empresa proprietária do WhatsApp, recusou-se a fornecer informações para uma investigação
criminal em Duque de Caxias.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou as previsões para a economia brasileira e
agora prevê uma recessão menos
severa este ano e a volta do crescimento em 2017. A projeção é que
o Produto Interno Bruto (PIB) do
país tenha contração de 3,3% em
2016, menos do que o previsto
quando o Fundo fez sua reunião
em abril em Washington e esperava queda de 3,8%. Para o ano
que vem, a aposta é de expansão de 0,5%, ante crescimento
zero projetado anteriormente, de
acordo com relatório de atualização de projeções divulgado nessa
terça-feira, 19.
É a primeira vez que o FMI
melhora as previsões para o PIB
do Brasil desde julho de 2012.
Desde aquele ano, a cada novo
relatório, os economistas da
instituição vinham cortando as
estimativas de crescimento do
País, que sempre ﬁgurava na
lista dos piores desempenhos
econômicos entre os principais
economias do mundo.
A avaliação do FMI é que os índices de conﬁança no País, que recuaram para mínimas históricas,
parecem ter atingido o fundo do
poço. Além disso, a contração do
PIB no primeiro trimestre de 2016
foi mais suave que o previsto, de
acordo com o relatório.
“A atividade no Brasil dá alguns sinais preliminares de moderação”, aﬁrma o documento.
No ano passado, a economia brasileira teve contração de 3,8%, o
pior desempenho entre os maiores mercados emergentes. O PIB
da Rússia, outro mercado em recessão, registrou queda de 3,7% e
este ano deve cair 1,2%, também
menos severo que o estimado anteriormente (-1,8%).
Apesar da melhora das previsões, o FMI ressalta que a incerteza política permanece no Brasil
e coloca “nuvens” no cenário do
País. Pelas projeções divulgadas
nessa terça-feira, o Fundo está
um pouco mais pessimista sobre o
País que o mercado ﬁnanceiro brasileiro. O Boletim Focus do Banco
Central, que reúne as médias das
estimativas, prevê contração de
3,25% para o PIB do país este ano
e avanço de 1,1% em 2017.
A América Latina, por conta da
revisão para cima das previsões do
Brasil, também teve as projeções
do PIB melhoradas. Em 2016,
a contração deve ﬁcar em 0,4%,
ante queda de 0,5% prevista no
relatório de abril. Em 2017, a região deve voltar a crescer, expandindo 1,6%, ante alta de 1,5% do
documento anterior. O FMI alerta
que entre os fatores de risco para a
América Latina está a epidemia do
vírus zika.

QUARTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Com recorde, Brasil inscreve 462
atletas na Olimpíada do Rio
A

delegação brasileira que disputará os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
será a maior da história e
terá 462 atletas em busca de medalhas. Outros
344 proﬁssionais, entre
técnicos,
preparadores
físicos, médicos e auxiliares, também foram credenciados e completam
o Time Brasil na Olimpíada. Além deles, cerca de
200 pessoas atuarão nas
bases de treinamento do
Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Entre os atletas, a
equipe contará com 209

mulheres e 253 homens.
São 185 competidores a
mais do que o recorde
anterior, alcançado em
Pequim-2008, quando o
Brasil disputou a Olimpíada com 277 atletas (132
mulheres e 145 homens).
A diferença se justiﬁca
porque, como país-sede
da atual edição dos Jogos, o Brasil tem direito a
inscrever atletas em quase todas as modalidades,
sem necessidade de índice
olímpico.
O atletismo é a modalidade com mais atletas inscritos, 67. Depois,
vem o futebol, com 36
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Maior
medalhista
olímpico
brasileiro,
Robert Scheidt
está entre
os poucos
favoritos do
Brasil ao ouro
no Rio de
Janeiro

jogadores, natação (33),
e mais dois esportes coletivos, handebol (28) e
polo aquático (26).
Com a oficialização
dos inscritos, nessa se-

gunda-feira, o Brasil definiu sua estreia em cinco
modalidades na Olimpíada: badminton, ginástica
de trampolim, golfe, hóquei sobre grama e rúgbi.

Além disso, o País terá
representantes pela primeira vez na canoagem
velocidade feminino, no
polo aquático feminino, na ginástica artística
masculina por equipes,
no conjunto de nado sincronizado e nos saltos ornamentais sincronizado.
“O Time Brasil teve
a melhor preparação da
história, coroada com o
recorde absoluto de integrantes de uma delegação nacional em qualquer edição dos Jogos”,
afirmou Bernard Rajzman, chefe da missão
brasileira.

NOVOS INSCRITOS

A lista apresentada
pelo COB nessa segunda
não conta com novos integrantes, da canoagem
masculina. O Brasil deverá ter mais dois atletas
inscritos porque herdou
vaga na modalidade em razão de punição aplicada às
equipes da Romênia e da
Bielo-Rússia, por doping.
A exclusão destas equipes, e a vaga brasileira, foram conﬁrmadas nesta segunda-feira. Assim, o Brasil
terá uma equipe de K4
(caiaque quádruplo) pela
primeira vez na história.
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SANTOS

CAJU ESTÁ PRONTO PARA DUELO CONTRA GAMA
Dudu e Renato no clássico da Vila Belmiro

Barrado em Porto
Alegre, Dudu irá
lutar para recuperar
conﬁança de Cuca
A escalação do Palmeiras contra o Internacional, no domingo,
teve como surpresa o
fato de Dudu ter ido
para o banco de reservas por opção do técnico Cuca. O jogador
não tem agradado e,
por isso, perdeu espaço.
Agora ele pode aproveitar a ida de Gabriel
Jesus para a seleção
brasileira olímpica para
recuperar a conﬁança
do treinador.
Cuca decidiu escalar
Erik no lugar de Dudu
por estar insatisfeito
com o desempenho do
atacante,
principal-

mente na parte defensiva. Nos bastidores,
pessoas ligadas ao treinador acreditam que o
intuito dele foi dar um
recado para o atacante,
de que ninguém tem
vaga cativa na equipe.
Gabriel Jesus desfalcará o Palmeiras por
até seis rodadas e abriu
uma vaga no ataque.
Para manter o estilo de
jogo, o mais provável
seria a volta de Dudu.
Mas, se Cuca apostar em
Rafael Marques ou preferir utilizar um jogador
referência na área, pode
colocar Leandro Pereira
ou Barrios.

Apesar dos desfalques
de Zeca, Thiago Maia e
Gabriel, que estão a serviço da Seleção Brasileira Olímpica, e Renato e
Ricardo Oliveira, poupados para o duelo diante
do Gama (DF), o Peixe
mantém seu estilo de jogo
na primeira partida da
terceira fase da Copa do
Brasil, nesta quarta-feira.
Pronto para este desaﬁo,
o lateral Caju está à dis-

posição do técnico Dorival Júnior.
“Graças a Deus estou
com essa oportunidade
de atuar por sete jogos.
Estamos trabalhando forte, com bastante entrosamento. Nós treinamos
com os titulares e sabemos todas as movimentações e posicionamentos
da equipe. Me sinto preparado para este desaﬁo”,
aﬁrmou o camisa 3.

Pedro Ernesto Guerra Azevedo

Lateral
Caju está à
disposição do
técnico

Gilberto mira oportunidade
entre titulares do São Paulo
Rubens Chiri

Recém-contratado, o atacante Gilberto estreou pelo Tricolor no último ﬁnal de semana
ao entrar no decorrer do clássico contra o Corinthians (1x1)
pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E após vestir pela
primeira vez a camisa do clube,
o centroavante já mira novas
oportunidades: desta vez entre

os titulares. No Majestoso, Ytalo deixou a Arena Itaquera com
dores no joelho e não sabe se
terá condições de jogo para encarar o Grêmio neste domingo
(24), em Porto Alegre. Assim,
a provável ausência do camisa
37 abre espaço para que o reforço seja um dos 11 escolhidos
de Patón.

Atacante fez boa estreia contra o Corinthians

Guilherme reclama de críticas por ser “sincero demais” no Corinthians
Cristóvão Borges começou seu trabalho no
Corinthians com Guilherme como titular e,
depois de seis jogos, tirou o atacante da equipe e parece convicto de
que ele é reserva. Chateado com a situação, o
jogador reclamou publicamente de estar no
banco de reservas e foi
criticado por parte da
torcida. Com personalidade, ele acredita que
está sendo cobrado pelo
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excesso de sinceridade.
“Não foi uma reclamação ou um desabafo.
A gente tem que acabar com essas coisas de
mentira no futebol, de
sair e dizer que está feliz.
O cara deve ser sincero
e continuo com a mesma ideia. Só não preciso
ﬁcar falando toda hora.
Tenho um enorme respeito pelo Cristóvão e
por toda a comissão técnica. A minha obrigação
é lutar pela posição”,

disse o atacante.
Na semana passada, Cristóvão chegou a
testar Guilherme entre os titulares para
a partida contra o
São Paulo, mas decidiu manter Giovanni
Augusto na equipe.
Enquanto tenta recuperar seu espaço, o
atacante promete que
não fará “corpo mole”
ou criará alguma situação para desestabilizar a equipe.

Jogador reclamou publicamente de estar no banco de reservas
e foi criticado por grande parte da torcida

