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Divulgação

GM vai contratar 550 pessoas para 
produção de picape na região

Um boletim divulgado na 
quarta-feira, 20, pelo Minis-
tério da Saúde apontou que o 
Brasil tem 1.709 casos confi r-
mados de microcefalia. Des-
tes, 267 tiveram confi rmação 
em laboratório para zika.

Também foram registra-
das 354 mortes por suspeita 
de microcefalia e/ou outra 
alteração do sistema nervo-
so central após o parto ou 
durante a gravidez. O nú-
mero representa 4,1% do to-
tal de casos notifi cados.

Exame toxicológico para 
habilitação C, D e E 
passa a ser obrigatório

Temer vai fl exibilizar transmissão da 
‘Voz do Brasil’ durante Olimpíada

UENDEL DIZ QUE CORINTHIANS NÃO PRECISA DE REFORÇOS
CLEITON XAVIER PEDE CAUTELA E RELEMBRA FIASCO DE 2009
COM REFORÇOS, MAICON VÊ SÃO PAULO NA BRIGA PELO TÍTULO
DORIVAL TEM PROBLEMAS PARA ESCALAR SANTOS CONTRA VITÓRIA

Os metalúrgicos da General Motors apro-
varam na quinta-feira (21) o acordo para 550 
novas contratações na unidade de São José dos 
Campos. Com as vagas serão quase 800 postos 
de trabalho abertos na fábrica desde maio. Nos 
últimos dois meses, a empresa contratou 219 
pessoas para a produção de uma nova picape 
S10. Entre as vagas a serem preenchidas, 30% 
serão reservadas a ex-funcionários da montado-
ra. As contratações são temporárias e valem por 
12 meses, de acordo com informações do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.

Segundo a entidade, um dos motivos que 
levou a empresa a abrir vagas foi o crescimento 
das vendas do carro para o México e Argentina, 
além das reivindicações do sindicato devido a 
uma sobrecarga de trabalho na fábrica, com 
excesso de horas extras.

BRASIL TEM 1.709 CASOS CONFIRMADOS DE MICROCEFALIA

Apesar de ser con-
trário, o Departa-
mento Estadual de 
Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) está obri-
gado a exigir exame 
toxicológico para re-
novar ou emitir nova 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 
nas categorias C, D e 
E, voltadas para moto-
ristas profi ssionais. 

O condutor deve 
cumprir a exigência 
porque o sistema fe-
deral de habilitação 

vai impedir a emissão 
de CNHs nas catego-
rias C, D e E se não 
houver aprovação no 
exame toxicológico, 
que deverá ser feito 
diretamente na rede 
de coleta credenciada 
aos laboratórios ho-
mologados pelo De-
partamento Nacional 
de Trânsito. 

Atualmente, exis-
tem quase 5,2 milhões 
de CNHs registradas 
nas categorias C, D e E 
no Estado.

Está na mesa do presidente em exercício, Mi-
chel Temer, uma medida provisória que fl exibiliza 
o horário da transmissão da Voz do Brasil durante 
a Olimpíada e Paraolímpiada. O documento é uma 
solicitação da Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão, que já obteve sucesso em em-

preitada semelhante durante a Copa do Mundo de 
2014. Segundo informações, as rádios brasileiras 
serão autorizadas a retransmitir o programa obri-
gatório quando acharem mais conveniente, no in-
tervalo entre 19 e 22 horas. 
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Divulgação

O Brasil tem 1.709 ca-
sos confirmados de micro-
cefalia, segundo boletim 
divulgado nessa quarta-
feira, 20, pelo Ministério 
da Saúde. Destes, 267 ti-
veram confirmação em 
laboratório para zika. O 
governo considera que 
houve infecção pelo vírus 
na maior parte das gestan-
tes que tiveram bebês com 
a má-formação. 

Também foram regis-
tradas 354 mortes por 
suspeita de microcefalia 
e/ou outra alteração do 
sistema nervoso central 
após o parto ou durante 
a gravidez. O número re-
presenta 4,1% do total 

Fies: 50% dos jovens 
precisam de programa

São Paulo comemora 
25 anos da Lei de Cotas

Com a proximidade 
dos Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos, estreia na TV 
Cultura nesta sexta-feira 
(22/7), às 22h30, a série 
inédita na TV aberta Vi-
tórias Além do Pódio – O 
Esporte Transformando 
Vidas.

Com cinco episódios 
de 26 minutos cada, em 
Vitórias Além do Pódio 
as vidas de atletas se en-
trelaçam. Mesmo que, na 
realidade, muitas vezes 
eles nunca se encontrem. 
Cada episódio é estrutu-
rado pelo relato de dois 
esportistas (um olímpico 
e um paraolímpico) de 
diferentes modalidades, 
com uma estética de nar-
rativa ao mesmo tempo 
humana e poética.

São retratadas as histó-
rias e desafios dos atletas 
olímpicos Maria Portela, 
do judô; Iris Tang Sing, 
do taekwondo; Felipe Wu, 
do tiro esportivo; Juliana 
Veloso, de saltos orna-
mentais; e Daniel Xavier, 

do tiro com arco. Já os 
paraolímpicos são Edson 
Dantas, do triatlo; Natália 
Mayara, do tênis sobre ro-
das; Renê Pereira, do remo; 
Paola Kloker, do basquete 
sobre rodas; e Regiane Nu-
nes, da natação.

Vitórias Além do Pódio 
– O Esporte Transforman-
do Vidas é uma produção 
da Conteúdos com Con-
teúdo, empresa do Gru-
po Full Jazz, de Christina 
Carvalho Pinto, que cria e 
produz conteúdos volta-
dos a entreter, emocionar 
e transformar.

Primeiro Episódio: 
Vencer a si mesma
Nesse episódio de es-

treia, Vencer a si mesma, 
são contadas as histórias 
de Maria Portela e Re-
giane Nunes. A narrativa 
dessas duas mulheres vai 
além do fato de viverem 
do esporte; elas torna-
ram-se atletas à medida 
que descobriram suas po-
tencialidades por meio de 
suas fraquezas.

Tendo enfrentado in-
contáveis desafios, Maria 
Portela, judoca, sucumbiu 
em Londres sua primeira 
experiência em tatames 
olímpicos. Segundo ela, 
um apagão em sua me-
mória fez com que não se 
lembrasse de nada. Na ou-
tra ponta, Regiane Nunes, 
nadadora paraolímpica, 
foi perdendo a visão gra-
dativamente, fruto de uma 
doença degenerativa, ten-
do de enxergar a si mesma 
de outra perspectiva.

Para ambas, foram mo-
mentos decisivos e mar-
cantes em suas carreiras. 
Maria tem a luta dentro e 
fora do tatame como sua 
companheira, e conside-
ra o apagão o momento 
mais difícil de sua vida, 
pois tem vontade de voltar 
no tempo e reviver a dis-
puta. Enquanto que para 
Regiane, a perda da visão 
fez com que, apenas den-
tro da piscina, a atleta re-
vivesse a sensação de ser 
igual a todos.

A partir de agora, será 
obrigatório no Estado de 
São Paulo o exame toxi-
cológico para renovar ou 
obter a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) nas 
categorias C, D e E, volta-
das para motoristas pro-
fissionais. 

Apesar de ser contrário 
à medida, o Departamen-
to Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.
SP) terá de cumprir a de-
terminação judicial pois 
foi derrubada na última 
sexta-feira, 15 de julho, a 
autorização prévia (tutela 
antecipada) que a Justiça 
Federal havia concedido 
para que esse tipo de tes-
te não fosse obrigatório 
no Estado de São Paulo. 
A Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) já está ado-
tando as medidas judiciais 
cabíveis para tentar rever-
ter a decisão. 

No momento, o con-
dutor deve cumprir a exi-
gência porque o sistema 
federal de habilitação 
vai impedir a emissão 
de CNHs nas categorias 
C, D e E se não constar a 
aprovação no exame toxi-
cológico, que deverá ser 
feito diretamente na rede 
de coleta credenciada aos 
laboratórios homologados 
pelo Departamento Na-
cional de Trânsito (Dena-
tran). 

Atualmente, existem 
quase 5,2 milhões de 
CNHs registradas nas 
categorias C, D e E no 
Estado de São Paulo, 
que permitem condu-
zir caminhão, ônibus 
e carreta, respectiva-
mente. 

Novo procedimen-
to – A exigência do exame 
toxicológico para renovar 
ou obter habilitação nas 
categorias C, D e E foi es-
tabelecida pela lei federal 
13.103/15, que alterou o 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), e regulamen-
tada pela resolução 529 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), em vi-
gor em todo o país desde 
março deste ano. Mesmo 
quem não utiliza a CNH 
para fins profissionais 
precisa se submeter ao 
exame. 

O teste é feito median-
te a coleta de cabelo, pelo 
ou unhas com o objetivo 
de detectar o consumo 
de substâncias psicoati-
vas que comprometam a 
capacidade de direção. O 
resultado precisa dar ne-
gativo para os três meses 
anteriores ao teste, pois a 
janela de detecção é de 90 
dias. 

O 1º passo é o cidadão 
escolher o laboratório de 
sua preferência. Como são 
estabelecimentos comer-
ciais, as empresas seguem 
a livre demanda de mer-
cado e a legislação federal 
veta tabelar o preço que 
cobrado por elas (o custo 
varia entre R$ 295 e R$ 
380). A relação da rede de 
coleta credenciada pode 
ser consultada no site do 
Denatran, no seguinte 
link: http://www.dena-
tran.gov.br/toxicologico_
novo.htm. 

Com o laudo do resul-
tado em mãos, o condutor 
poderá agendar a ida ao 
Detran.SP e seguir o pro-
cedimento padrão para 

renovar a CNH ou mudar 
para a categoria pretendi-
da. Esse laudo deverá ser 
apresentado no momen-
to do comparecimento ao 
posto do Detran.SP e ao 
médico credenciado para 
avaliar os candidatos à ha-
bilitação. 

O passo a passo para 
saber como renovar ou 
mudar a categoria está 
disponível no portal www.
detran.sp.gov.br, na área 
“CNH-Habilitação”. As 
taxas referentes ao exame 
psicotécnico e à emissão 
da carteira de motorista só 
devem ser pagas se o cida-
dão for considerado apto 
após realizar o exame to-
xicológico e o exame mé-
dico. No caso de mudança 
de categoria, o condutor 
também não deve pagar 
o valor referente às aulas 
práticas da autoescola e 
da aplicação da prova prá-
tica de direção veicular 
antes de saber se poderá 
continuar o processo. 

Quem for reprovado e 
ficar impedido de tirar a 
CNH terá de esperar três 
meses, contados da data 
de realização do exame, 
para fazer um novo tes-
te. O motorista que não 
quiser realizar o exame 
toxicológico tem a opção 
de pedir o rebaixamento 
da categoria ao Detran.
SP, retornando para a 
CNH B, que dá o direi-
to de dirigir automóvel 
com peso bruto total de 
até 3,5 mil quilos e com 
lotação de até oito luga-
res, excluído o motorista. 
A solicitação só pode ser 
feita antes de ser submeti-
do ao teste. 

Exame toxicológico para 
motoristas com habilitação 
C, d e E passa a ser obrigatório

Brasil tem 1.709 casos 
confirmados de microcefalia

de casos notificados.
A região Nordeste tem 

a maioria dos casos con-
firmados de microcefa-
lia (1.466), sendo que os 
Estados de Pernambuco, 
Bahia e Paraíba lideram 

em número de confirma-
ções para a má-formação, 
com 371, 277 e 148 casos, 
respectivamente. Ain-
da estão em investigação 
3.182 suspeitas de micro-
cefalia.

Pesquisa da Associação Brasileira 
de Mantenedoras do Ensino Superior 
(Abmes) com 10 mil pessoas apontou 
que 78,9% dos entrevistados querem 
cursar o ensino superior nos próxi-
mos três anos. Desses, 50,3% pre-
tende participar do Fies. Elas foram 
ouvidas em nove capitais, têm de 
18 a 30 anos e concluíram o ensino 
médio, mas não estão em nenhuma 
faculdade.

A análise mostrou que 90,2% do 
público ouvido defende o aumento 
anual do número de vagas no progra-
ma do governo federal. No primeiro 
semestre deste ano, foram oferecidos 
250 mil contratos.

“A mensagem que essa pessoa traz 
é a de que ela quer estudar e precisa de 
um impulso do governo para ter essa 
oportunidade”, disse Janguiê Diniz, 
presidente da Abmes.

TV Cultura estreia série sobre 
atletas olímpicos e paraolímpicos

A Lei Nº 8.213/91, que 
prevê a contratação de Pes-
soas Com Deficiência (PCDs) 
nas empresas - conhecida 
como Lei de Cotas - com-
pleta 25 anos neste domingo 
(24). Em São Paulo, a  Su-
perintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE/
SP) em parceria com organi-
zações não governamentais, 
instituições e centrais sindi-
cais, realiza nesta sexta-feira 
(22) uma série de atividades, 
com apresentações artísticas 
e prestação de serviços. 

A programação acontece 
entre 10h e 15h na Marquise 
do Parque Ibirapuera - pró-
ximo ao Museu de Arte Mo-
derna (MAM). No domingo 
(25), haverá uma caminha-
da pela inclusão, saindo do 
MASP pela Avenida Paulista.

O lançamento da Carta 
de São Paulo em Defesa da 

Lei de Cotas também faz par-
te da programação. “Trata-se 
de documento a ser apro-
vado durante o evento, em 
que se destaca a importância 
da fiscalização e do cumpri-
mento da reserva legal de 
vagas para as pessoas com 
deficiência”, destacou José 

Carlos do Carmo, coordena-
dor do Projeto de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência 
na SRTE/SP. José Carlos 
aponta para a necessidade de 
um amplo movimento social 
para que as pessoas com de-
ficiência tenham seus direi-
tos garantidos.

Divulgação

Divulgação

Durante o evento serão realizados cadastros em 
vagas de emprego e emissão de Carteira de Trabalho, 
além de orientações sobre a Previdência Social

Governo considera infecção na maior parte das 
gestantes que tiveram bebês com má-formação
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Cotidiano

(AB) Os metalúrgicos 
da General Motors (GM) 
aprovaram na quinta-feira 
(21) o acordo para 550 no-
vas contratações em São 
José dos Campos. Com 
as vagas serão quase 800 
postos de trabalho aber-
tos na fábrica desde maio. 
Nos últimos dois meses, 
a empresa contratou 219 
pessoas para a produção 
de uma nova picape. Entre 
as vagas a serem preenchi-
das, 30% serão reservados 
a ex-funcionários da mon-
tadora. As contratações 
são temporárias e valem 
por 12 meses, de acordo 
com informações do Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos.

Segundo a entidade, 
um dos motivos que levou 
a empresa a abrir vagas foi 
o crescimento das vendas 
da picape S10 para o Mé-

Uma pesquisa da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) detectou o vírus da 
zika em mosquitos Culex 
quinquefasciatus - co-
nhecidos popularmente 
como pernilongos - cole-
tados na cidade do Recife, 
capital do Pernambuco. 
Segundo informações da 
Agência Fiocruz, o estu-
do, divulgado nesta quin-
ta-feira, 21, confirma que 
a espécie é um potencial 
vetor do vírus causador 
da infecção. 

Para realizar o teste, 
foram coletados mosqui-
tos na Região Metropo-
litana do Recife. Culex 
infectados naturalmente 
pelo vírus da zika foram 
identificados em três dos 
80 grupos de pernilon-
gos analisados. Em duas 

amostras, os pernilongos 
não estavam alimentados 
- o que indica que o ví-
rus não foi contraído pelo 
mosquito após picada re-
cente em um hospedeiro 
contaminado.

Segundo a Agência 
Fiocruz, na região onde 
a pesquisa foi realizada, 
a população do pernilon-
go é cerca de vinte vezes 
maior do que a de Aedes 
aegypti - mosquito consi-
derado o principal vetor 
do vírus. Pernambuco é 
o Estado brasileiro com 
maior número de casos 
confirmados de microce-
falia, má-formação asso-
ciada à infecção pelo vírus 
da zika. 

Laboratório
Os pesquisadores tam-

bém alimentaram os es-

pécimes de Culex e Aedes 
com sangue e vírus. De-
pois, cada mosquito foi 
dissecado para a extração 
do intestino e da glândula 
salivar, que bloqueiam o 
desenvolvimento do vírus. 
Quando a espécie não é ve-
tor de uma doença, o vírus 
é barrado pelo mosquito. 
Em caso contrário, ele se 
dissemina, infectando a 
glândula salivar, de onde 
será transmitido às pesso-
as por meio da picada. A 
pesquisa mostrou que foi 
possível detectar o vírus 
tanto no Aedes quanto no 
Culex. 

Segundo a Agência Fio-
cruz, os resultados apon-
tam para a necessidade de 
novos estudos para avaliar 
a participação do Culex na 
epidemia de zika.

O presidente em exer-
cício, Michel Temer, está 
para assinar uma medida 
provisória que flexibiliza 
o horário da transmissão 
da Voz do Brasil durante a 
Olimpíada e Paralímpiada. 

Temer cancelou uma 
audiência prevista para 
quinta-feira com o pre-
sidente da Associação 
Brasileira de Emisso-
ras de Rádio e Televisão 
(Abert), Daniel Pimentel 
Slaviero, mas, de acordo 
com interlocutores, ga-

rantiu que atenderia ao 
pleito da associação. A 
expectativa é que a MP 
seja assinada e publica-
da no início da próxima 
semana, no Diário Ofi-
cial da União (DOU). 

A flexibilização é 
uma demanda antiga da 
Abert, mas neste caso 
atende a um ofício espe-
cífico para o período dos 
Jogos, que ocorrerão em 
agosto e setembro. Se-
gundo a entidade, a ex-
pectativa é que após os 

Jogos o governo tenha a 
sensibilidade de tornar 
permanente a flexibili-
zação. 

Assim como ocorreu 
na Copa do Mundo de 
2014, as rádios brasilei-
ras serão autorizadas a 
retransmitir o progra-
ma obrigatório quando 
acharem mais conve-
niente no intervalo entre 
19h e 22h. Hoje, a trans-
missão é feita de segun-
da-feira a sexta-feira, 
sempre às 19h.

A Universidade de São 
Paulo (USP) abre, a partir 
de segunda-feira, 25, ins-
crições para 4,3 mil vagas 
em 483 cursos gratuitos 
voltados para maiores de 
60 anos. As atividades, 
que serão realizadas no 
segundo semestre, fazem 
parte do programa Uni-
versidade Aberta à Ter-
ceira Idade.

As opções incluem 
disciplinas regulares em 
cursos de graduação, pa-
lestras, excursões e es-

portes e estão disponíveis 
nos câmpus da universi-
dade nas cidades de São 
Paulo, Bauru, Lorena, 
Piracicaba, Pirassunun-
ga, Ribeirão Preto e São 
Carlos.

Cursos como “Intro-
dução aos Estudos Lite-
rários”, “Empreendedo-
rismo Social e Finanças 
Sociais” e “Marketing” 
fazem parte da progra-
mação. Entre as ativida-
des esportivas, há oferta 
de ginástica, musculação, 

pilates, entre outros.
No caso das discipli-

nas regulares, o curso 
começa em agosto e ter-
mina em dezembro. As 
demais atividades têm 
períodos específicos, que 
podem ser consultados 
no site da universidade. 
As inscrições se encerram 
em 29 de julho.

Para mais informações, 
acesse o site da universi-
dade, ligue para (11) 3091-
9183 ou envie e-mail para 
3idade@usp.br.

De acordo com pesqui-
sa da Agência Nacional 
de Transporte Terrestres 
(ANTT), cerca de 60% do 
transporte de cargas no 
país é realizado por meio 
das rodovias. Diante de 
tal volume, o trabalho dos 
caminhoneiros é funda-
mental para a economia 
brasileira, movimentando 
os negócios e levando re-
cursos para diversas famí-
lias. E, por reconhecer a 
importância da atividade 
para o transporte do aço, 
a Gerdau promoveu na úl-

tima quarta-feira (20/07), 
uma ação especial para os 
transportadores que tra-
balharam para a unidade.

Em parceria com a 
CCR NovaDutra, conces-
sionária responsável pela 
administração da Rodovia 
Presidente Dutra, a em-
presa ofereceu, no esta-
cionamento da sua planta, 
atendimento gratuito com 
profissionais que, além 
de fornecer dicas sobre 
saúde, realizaram exames 
clínicos, como aferição de 
pressão arterial, testes de 

colesterol, glicemia, visão 
e avaliação de risco car-
díaco. No último ano, a 
iniciativa identificou que 
85% dos caminhoneiros 
atendidos estavam acima 
do peso, 15% eram hiper-
tensos e 79% não pratica-
vam atividades físicas.

No total, cerca de 
100 motoristas partici-
param da iniciativa, que 
tem como objetivo con-
tribuir, gradativamente, 
para a reeducação e mu-
dança dos hábitos desses 
profissionais.

GM contrata 550 funcionários 
para produção de picape

xico e Argentina, além das 
reivindicações do sindicato 
devido a uma sobrecarga 
de trabalho na fábrica, com 
excesso de horas extras.

“Do total de 550 no-

vos contratados, 260 irão 
para a produção e monta-
gem da S10. Os outros irão 
para os setores Powertrain 
(motores), transmissão, 
injetora, estamparia e ma-

nuseio da fábrica”, expli-
cou o secretário-geral do 
sindicato, Renato Júnio 
de Almeida.
Acordo de exportação

Segundo ele, em maio a 

GM sinalizou que fecharia 
um acordo de exportação 
com países da América do 
Sul e que precisaria con-
tratar mão de obra. “Logo 
em seguida admitiu 219 

funcionários e deixou cla-
ro que poderia contratar 
mais. Na semana passada, 
eles chamaram o sindicato 
e falaram que precisariam 
de mais 550” por conta 
das exportações.

Almeida explicou que 
assim que acabarem os 
12 meses de vigência do 
acordo, sindicato e mon-
tadora conversarão no-
vamente para avaliar os 
resultados e o rumo a se-
guir. “Os trabalhadores 
que entram agora estão no 
piso salarial fechado em 
acordo de 2013. Espera-
mos que o mercado conti-
nue aquecido para efetivar 
os trabalhadores daqui a 
esses 12 meses. Espera-
mos não precisar desligar 
ninguém”.

A assessoria de im-
prensa da GM disse que 
não comentará o assunto.

Estudo mostra que 
pernilongo é potencial 
transmissor da zika

Temer vai flexibilizar transmissão da ‘Voz 
do brasil’ durante os jogos olímpicos

USP abre 4,3 mil vagas 
em cursos gratuitos para 
maiores de 60 anos

Saúde e bem estar 
mobiliza transportadores

Divulgação

Divulgação

Imagem ilustrativa de fábrica da GM nos Estados Unidos

No último ano, a iniciativa identificou que 85% dos caminhoneiros 
atendidos estavam acima do peso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ÓRGÃO AUTUADOR 268610

        EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a 
relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
                

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

ANR9615 B440235012 55411 09/07/2016 BHS4190 B440234225 73662 06/07/2016

BHS6168 Z440017772 55412 06/07/2016 BPB2490 Z440017805 55412 11/07/2016

BSI3366 B440232937 55500 15/07/2016 BTQ6619 B440234577 54600 11/07/2016

BTS8606 B440232935 55680 12/07/2016 BUZ9797 Z440017790 55412 08/07/2016

CAZ2374 Z440017785 55412 08/07/2016 CME5571 B440235051 51930 11/07/2016

CNV7959 Z440017788 55412 08/07/2016 COH3714 Z440017778 55412 06/07/2016

CSA5007 B440234226 54523 11/07/2016 CSQ9389 Z440017771 55412 06/07/2016

CTK9862 Z440017783 55412 07/07/2016 CXM0850 Z440017807 55412 11/07/2016

CYB5643 B440229636 60411 12/07/2016 CZF1226 Z440017782 55412 07/07/2016

DBZ8569 B440229311 59670 10/07/2016 DFG3364 B440235009 54790 07/07/2016

DFM3865 B440234761 54521 12/07/2016 DFQ4048 B440234650 73662 12/07/2016

DGU2911 B440229623 55411 08/07/2016 DGZ8561 B440234397 73662 11/07/2016

DIR3992 Z440017773 55412 06/07/2016 DIX2175 Z440017780 55412 07/07/2016

DKQ2796 Z440017793 55412 08/07/2016 DMZ7399 Z440017799 55412 08/07/2016

DOC1543 B440234399 55500 15/07/2016 DOC7594 B440229632 60501 08/07/2016

DPF7598 B440232934 55415 09/07/2016 DPM7495 Z440017781 55412 07/07/2016

DPP4547 Z440017811 55412 11/07/2016 DQE3119 B440229598 60501 08/07/2016

DQR1257 Z440017774 55412 06/07/2016 DQR1257 Z440017784 55412 07/07/2016

DSJ9338 B440235008 51930 05/07/2016 DUM4866 B440229629 60501 08/07/2016

DWG8429 B440229621 60501 08/07/2016 DWI1771 B440234666 73662 13/07/2016

DXG2817 B440235057 73662 12/07/2016 DXG2817 B440235058 60501 12/07/2016

DXX1009 B440229631 60501 08/07/2016 DZG3414 B440235010 54790 08/07/2016

DZW3813 B440229634 60501 12/07/2016 EAB7455 B440235047 73662 08/07/2016

EAM2290 Z440017775 55412 06/07/2016 ECA2468 B440222878 70481 10/07/2016

EHS0889 B440229626 57380 08/07/2016 EIB8605 B440234161 55680 12/07/2016

EIT0860 B440235060 73662 13/07/2016 EIT0902 Z440017809 55412 11/07/2016

EKX5658 B440219739 55680 08/07/2016 ELV1587 Z440017803 55412 11/07/2016

ENR9881 Z440017794 55412 08/07/2016 EPL1767 B440229628 60501 08/07/2016

EPV7848 B440229597 60501 08/07/2016 ERM6441 B440234649 73662 11/07/2016

ERM6555 B440234579 73662 14/07/2016 ERM7965 B440232936 54521 12/07/2016

ERN0538 Z440017736 55412 02/07/2016 ERO8810 B440234575 73662 08/07/2016

ERQ6028 Z440017800 55412 08/07/2016 ERQ6972 B440234391 55417 05/07/2016

ERZ2560 B440219738 55680 08/07/2016 ESQ1983 B440234733 60502 08/07/2016

EVI9954 B440229633 60501 08/07/2016 EYJ8234 B440235059 73662 13/07/2016

FBS9377 B440234576 73662 08/07/2016 FDF1874 Z440017796 55412 08/07/2016

FDR0059 B440229599 60501 08/07/2016 FEA1401 B440234395 51851 07/07/2016

FEB6098 Z440017791 55412 08/07/2016 FEB6416 Z440017797 55412 08/07/2016

FEB6510 Z440017798 55412 08/07/2016 FEY4718 B440234735 57702 13/07/2016

FGK2212 B440235053 73662 11/07/2016 FGZ3827 B440234393 60412 07/07/2016

FHY6395 B440234648 54790 11/07/2016 FHY6716 B440234396 51851 11/07/2016

FHY6990 B440234578 73662 11/07/2016 FIS0697 B440234398 51851 11/07/2016

FKS7420 B440229625 57380 08/07/2016 FKU1561 Z440017808 55412 11/07/2016

FKU1815 B440235221 51851 14/07/2016 FKX4790 B440229630 60501 08/07/2016

FMB8218 Z440017812 55412 11/07/2016 FML8529 B440235011 54521 09/07/2016

FNS0880 B440235048 60411 08/07/2016 FQD4951 Z440017787 55412 08/07/2016

FQN7607 B440235007 54790 05/07/2016 FSA0257 B440235052 73662 11/07/2016

FSY1840 Z440017789 55412 08/07/2016 FYC0235 Z440017776 55412 06/07/2016

FZA8220 B440234669 73662 15/07/2016 FZS7650 Z440017802 55412 08/07/2016

GAL1708 Z440017792 55412 08/07/2016 GHG4770 B440235056 73662 12/07/2016

GPB7928 B440229600 60501 08/07/2016 HAM0949 B440229622 60501 08/07/2016

HAT7661 B440234574 73662 05/07/2016 HFB7693 Z440017779 55412 07/07/2016

HHN4609 B440229627 60501 08/07/2016 HHS4205 Z440017806 55412 11/07/2016

IKB3580 Z440017770 55412 06/07/2016 JMD3418 Z440017786 55412 08/07/2016

KMP6285 Z440017801 55412 08/07/2016 KPM6425 B440235050 73662 08/07/2016

KQM8360 B440218824 57380 07/07/2016 LAB3303 Z440017777 55412 06/07/2016

LBD4803 B440234667 51851 14/07/2016 LNO9959 B440229624 55411 08/07/2016

LPT6756 B440235055 73662 12/07/2016 LVA7028 B440233135 60502 12/07/2016

LVA7028 B440233136 60681 12/07/2016 MRV8637 Z440017810 55412 11/07/2016

OXF6276 Z440017804 55412 11/07/2016 PWA6656 B440234573 55090 05/07/2016

PWK7968 Z440017795 55412 08/07/2016    

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2016.
Edson Henrique dos Santos

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito
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Itaci Batista

Residencial Vale das Acácias – Fase I - Rua das Palmas, nº 187. Matr. 19.675 do

Oficial de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba/SP. Obs. Ocupada. Lance

Mínimo: R$ 114.000,00

Infs.: (11) 3845-5599 - www.milanleiloes.com.br Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

FACILIDADES DE PAGAMENTO:
À VISTA C/ 10% DE DESCONTO, 12 S/JUROS E S/ ACRÉSCIMOS e 24, 36, 48 MESES C/

JUROS  DE 12 a.a + IGPM ANUAL E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 240 MESES

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINELOCAL: RUA QUATÁ, 733 VILA OLIMPIA - SP.

DIA 26 DE JULHO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 16:00h

LEILÃO DE IMÓVEL

CASA C/ 188,20M² A. TOTAL
PINDAMONHANGABA/SP

PIB paulista retrai 1,8% entre 
abril e maio, aponta Seade

O preço do aluguel de 
imóveis comerciais apre-
sentou retração de 11,35% 
nos últimos 12 meses até 
junho, segundo o novo ín-
dice FipeZap Comercial, 
do portal Zap Imóveis em 
conjunto com a Fipe. O 
indicador acompanha o 
preço médio de conjuntos 
e salas comerciais de até 
200 metros quadrados em 
quatro capitais: São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Porto Alegre. 

Em termos reais, con-
siderando a inflação do 
período até junho, o pre-
ço dos aluguéis teve que-
da de 18,56%. O preço 
dos imóveis comerciais 
para venda também caiu, 
3,05% em termos nomi-
nais e 10,92% real.

Em junho, o Rio de Ja-
neiro apresentou o maior 
valor médio anunciado, de 
R$ 12,274 mil para ven-
da e R$ 51 para locação. 
São Paulo vem atrás, com 

R$ 10,826 mil e R$ 48, 
respectivamente. Ainda 
de acordo com o estudo, 
São Paulo lidera em ren-
tabilidade do aluguel co-
mercial, com 5,6%, acima 
de Belo Horizonte, com 
5,4%, Rio, com 4,9%, e 
Porto Alegre, com 4,8%, 
em taxas anualizadas. O 
cálculo de rentabilidade 
é a divisão do valor men-
sal de locação pelo valor 
de venda, multiplicado 
por 12.

A queda de quase 20% 
do dólar em relação ao real 
este ano faz o brasileiro 
escolher os destinos inter-
nacionais para as próximas 
férias. Com a mudança no 
câmbio, os destinos nacio-
nais voltaram a custar mais 
caro que os internacionais.

A publicitária Camila 
Silveira, de 34 anos, por 
exemplo, planejava passar 
o Natal com o marido e a 
filha em Gramado, no Rio 
Grande do Sul, para as-
sistir aos shows temáticos 
que ocorrem no fim do ano. 
Mas, na hora de fechar a 
compra, ela descobriu que 
gastaria cerca de R$ 1,4 
mil a menos pelo paco-
te para os três, que inclui 
passagem aérea, estadia 
e aluguel de carro - e pelo 
mesmo número de dias - 
se fosse para Orlando, nos 
Estados Unidos. A única 
mudança no plano é que 
o embarque está previsto 
para janeiro de 2017.

“O que mais pegou foi 
o preço”, disse a publicitá-
ria. Ela não contava com 
uma queda tão acentuada 
do dólar. Na época em que 
estava grávida da filha, dei-
xou de fazer o enxoval da 
bebê em Orlando porque 
o dólar passava de R$ 4. 
Agora, gastará menos com 
o pacote e pretende com-
prar na cidade norte-ame-
ricana roupas e acessórios 
para a filha, que terá um 
ano e sete meses.

Camila não está sozinha 
nessa mudança de planos. 
Segundo Fábio Mader, di-
retor de Produtos Inter-
nacionais da CVC, a maior 
operadora de turismo do 
País, a participação de pa-
cotes internacionais nos 
negócios da companhia 
voltou a representar, no 
mês passado, 40% do fa-
turamento da empresa, de-
pois de ter ficado um longo 
período na faixa de 30%. 

“A queda do dólar acabou 
mexendo com o humor do 
cliente”, observou ela.

Essa também é a per-
cepção de Gustavo Mariot-
to, gerente de marketing da 
Viajanet, agência online de 
vendas de passagens. No 
segundo trimestre, as ven-
das de passagens interna-
cionais cresceram 20% em 
relação ao primeiro trimes-
tre, num ritmo muito supe-
rior aos destinos nacionais, 
que avançaram 6%. Ele 
lembrou que, quando o dó-
lar estava beirando R$ 4, 
muitas companhias aéreas 
davam bons descontos na 
tarifa. Mas o consumidor 
não se animava em viajar 
para o exterior pois o câm-
bio elevado aumentava ou-
tros custos, como a estadia 
e despesas com alimenta-
ção. Agora, esses custos re-
cuaram.

A cotação do dólar, que 
fechou na quinta-feira, 21, 
a R$ 3,28, funciona como 
um estímulo para viagens 
ao exterior. Tanto é que a 
CVC suspendeu a oferta de 
dólar reduzido e está apos-
tando em outras promo-
ções. 

Eletrônicos
Enquanto o consumi-

dor sente o impacto direto 
do recuo do câmbio nos 
serviços, nos importados 
esse movimento não deve 
ocorrer. Wilson Périco, 
presidente do CIEAM, que 
reúne as indústrias de Ma-
naus, disse que os compo-
nentes importados nos ele-
trônicos foram comprados 
seis meses atrás, com um 
câmbio mais alto.

Em alimentos e bebidas 
vale a mesma lógica. Ana 
Maria Lopes, diretora da 
Casa Santa Luzia, afirma 
que o preço dos importados 
depende do custo médio da 
aquisição e do volume de 
estoque, que normalmente 
é elevado.

Os preços dos ali-
mentos saltaram 1,45% 
em julho, segundo os 
dados do Índice Na-
cional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), divulgado 
nesta quinta-feira, 21, 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). O resultado 
foi o mais elevado para 
meses de julho desde 
2008, quando a alta no 
grupo Alimentação e 
bebidas chegou a 1,75%. 
Em junho, os alimen-
tos tinham aumentado 
0,35%.

Com o repique re-
cente, os alimentos 
contribuíram com 0,37 
ponto porcentual para a 
taxa de 0,54% do IPCA-
15 de julho, o equiva-
lente a 69% de toda a 
inflação do mês. Em 
Goiânia, os alimentos 
ficaram 3,41% mais ca-
ros. Em Curitiba, a alta 
foi de 2,75%. Em São 
Paulo, os consumidores 
pagaram 2,03% a mais.

O preço do feijão-
carioca, espécie mais 
consumida no País, su-
biu 58,06% no IPCA-
15 de julho, item de 
maior impacto sobre 
a inflação do período, 
uma contribuição de 
0,18 ponto porcentual. 
Em Goiânia, o quilo do 
grão ficou 81,03% mais 
caro. Também houve 
aumentos relevantes do 
feijão-carioca em Bra-
sília (62,69%), Salva-

Preços de locação comercial caem 
11,35% em 12 meses, aponta FipeZap

Viagem ao exterior 
fica mais barata

Depois de duas altas 
mensais consecutivas, a 
economia paulista retraiu 
1,8% na passagem de abril 
para maio, de acordo com 
cálculos do Produto Inter-
no Bruto (PIB) da Funda-
ção Seade. Do resultado, 
já estão descontadas as va-
riações sazonais do perío-
do. Já na comparação com 
o mesmo mês do ano pas-

sado, houve recuo de 4,0%.
O resultado mensal foi 

fruto de retração da indús-
tria (-3,3%), dos serviços 
(-1,1%) e da agropecuária 
(-1,0%). No confronto com 
igual mês de 2015, os se-
tores caíram, respectiva-
mente, 5,1%, 3,2% e 3,2%.

“A queda da atividade 
industrial na passagem 
de abril para maio, depois 

de dois meses de cresci-
mento consecutivos, foi 
explicada por fatores atí-
picos, como o decréscimo 
na produção de açúcar 
por influência das chuvas 
e pela queda de 20,5% na 
produção de derivados de 
petróleo no Estado”, es-
creveu, em nota, a Funda-
ção Seade.

No acumulado em 12 

meses, porém, a queda do 
PIB paulista parece ter se 
estabilizado. Em maio, a 
baixa nesta comparação 
foi de 4,9%, depois de re-
cuos de 5,0% em março 
e abril. Esta taxa foi in-
fluenciada pelo decrésci-
mo na indústria (-9,9%), 
pela queda nos serviços 
(-2,8%) e crescimento da 
agropecuária (6,1%).

Preço de alimentos tem maior alta desde 
2008; feijão subiu 58,06% no IPCA-15

dor (61,69%) e Fortaleza 
(60,63%).

O orçamento das famí-
lias foi pressionado ainda 
pelos outros tipos de fei-
jão, que também apresen-
taram aumentos significa-
tivos. O feijão mulatinho 
ficou 45,94% mais caro; 
o feijão preto aumentou 
34,23%; o feijão fradinho 
subiu 11,78%.

Também muito con-
sumido pelo brasileiro, 
o preço do arroz cresceu 
3,36%. A alta chegou a 
8,20% em Belém, 6,67% 
em Fortaleza e 6,53% em 
Goiânia.

O leite também pres-
sionou a cesta básica das 
famílias, devido a um au-
mento de 15,54%. Os pre-
ços dos derivados de leite 
também aumentaram, 
com destaque para o lei-
te em pó, que ficou 3,26% 
mais caro.

Passagens aéreas
As passagens aéreas 

subiram 19,05% em julho, 
dentro do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), in-
formou o IBGE. O item foi 

um dos principais respon-
sáveis pela alta de 0,17% 
nas despesas das famílias 
com Transportes, após o 
recuo de 0,69% registrado 
em junho.

Outros aumentos re-
levantes no último mês 
foram de Ônibus interes-
tadual (3,69%), Pedágio 
(1,98%), Etanol (1,22%), 
Conserto de automóvel 
(0,85%) e Emplacamento 
e licença (0,77%).

Na direção oposta, o li-
tro da gasolina ficou 1,11% 
mais barato. Também re-
cuaram os preços de Au-
tomóvel usado (-1,02%) e 
Automóvel novo (-0,63%).

Luz
A conta de luz ficou 

1,65% mais barata no Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15) de julho, infor-
mou o IBGE. 

A queda na energia elé-
trica foi influenciada pela 
redução no valor das con-
tas de Curitiba (-9,16%, 
como consequência da 
redução de 13,83% nas ta-
rifas a partir de 24 de ju-
nho), São Paulo (-2,48%, 

em virtude da redução 
de 7,30% nas tarifas 
em uma das concessio-
nárias a partir de 4 de 
julho) e Porto Alegre 
(-0,83%, devido à que-
da de 7,50% nas tarifas 
em uma das concessio-
nárias em 19 de junho).

A taxa de água e es-
goto, entretanto, voltou 
a subir. A alta de 1,30% 
no IPCA-15 de julho foi 
resultado de aumentos 
em Salvador (alta de 
6,98%, devido ao rea-
juste de 9,98% em 6 de 
junho), Brasília (4,33%, 
por conta do reajuste de 
7,95% em 1º de junho), 
Goiânia (4,07%, como 
consequência do reajus-
te de 9,10% a partir de 
1º de julho) e Porto Ale-
gre (2,52%, decorrente 
do reajuste de 11,45% a 
partir de 1º de julho).

Outros itens que aju-
daram a pressionar o 
IPCA-15 de julho foram 
Alimentos para animais 
(2,38%), Serviço ban-
cário (2,24%), Plano de 
saúde (1,08%), Artigos 
de limpeza (1,02%), 
Empregado doméstico 
(0,87%) e Mão de obra 
para pequenos reparos 
(0,86%).

No sentido contrá-
rio, contribuíram para 
conter a inflação do mês 
os itens Hotel (-1,26%), 
Seguro voluntário de 
veículos (-1,23%), Gaso-
lina (-1,11%), Automó-
vel usado (-1,02%) e Au-
tomóvel novo (-0,63%).

Divulgação

Indicador acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 084/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Hélio Fernando de Amorim, proprietário 
do veículo com placa DSJ9530 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para 
quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada do 
Atanázio, no período de dezembro de 2014 fevereiro a maio de 2015.  Ressaltamos que o 
proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 31/05/2015, data em que 
a Notificação 084/2016 foi recebida por Hélio F. Amorim, conforme previsto no art. 6º no 
Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 169/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica AP da Silveira Locações Diversas, 
proprietária do veículo com placa HCQ2577 a comparecer ao Setor de Fiscalização de 
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da 
Estrada do Atanázio, no período de janeiro a março de 2015. Ressaltamos que o proprietário 
tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto 
no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 356/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Luiz Moreira, proprietário do veículo 
com placa DJD9084 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os 
débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, 
no período de junho de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar 
as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

========================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 7ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16horas 
do dia 27 de julho do ano de 2016.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2016.

Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº. 186/2016 (PMP 18328/2016) 
Para “aquisição de materiais para atividades circenses e oficina de circo do CEU (Centro 
de Artes e Esportes Unificado) de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes dia 
05/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº. 184/2016 (PMP 18073/2016) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço de impressão e cópias, incluindo gerenciamento e manutenção, 
pelo período de 12 meses nas unidades escolares e prédios da Secretaria de Educação”, 
fica adiada sine-die, conforme solicitado pela Secretaria de Educação e Cultura, para 
adequações necessárias ao termo de referência e solicitação de compras. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS 
DA ZONA CENTRAL DO BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 34.060.749/0001-46, com sede na Rua Almeida Lima, nº 358 – Brás – São Paulo/SP, 
nos termos do seu Estatuto Social, artigo 15, convoca todos os Trabalhadores Ferroviários, associados ou 
não, empregados da ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, lotados na base territorial de nossa
representação, conforme consta na Carta Sindical e Estatuto Social, a comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28/07/2.016, no seguinte horário e local: Sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, sito à Rua Sete de Setembro, N° 232/246, Centro, em primeira 
convocação as 19:30 horas. Não havendo quorum legal, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada 
em segunda convocação no mesmo local, 30 (trinta) minutos após o horário da primeira convocação, 
ou seja, as 20:00 horas, computando o número de trabalhadores ferroviários presentes, e apresentar 
a ordem do dia, a fim de deliberar sobre: 1) Deliberar a eleição dos representantes Sindicais da base; 
2) Deliberar pela aprovação da Pauta de Reivindicação 2016/2017, da Categoria Profissional, a ser 
apresentada à ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO; 3) Deliberar sobre a instalação de 
Assembleia permanente até a conclusão e assinatura do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho com a 
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO; 4) Deliberar sobre a concessão de poderes à Diretoria 
da Entidade Sindical representativa para negociar as Cláusulas da Pauta de Reivindicações, e, sendo 
aprovada pela Categoria, a assinatura do ACT 2016/2017; 5) Deliberar sobre a concessão de poderes 
ao Sindicato para, se necessário, instaurar Dissídio Coletivo em face da ESTRADA DE FERRO 
CAMPOS DO JORDÃO, caso as negociações se tornem infrutíferas; 6) Deliberar sobre a contribuição 
Confederativa/Assistencial/Retributiva. 7) Deliberar sobre assuntos gerais referentes à categoria dos 
ferroviários.                                       São Paulo, 22 de julho de 2.016.

Valmir Lemos - Presidente STEFZCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.920, DE 18 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
Resolve Retificar a Portaria Interna nº 9.895, de 22 de junho de 2016, onde se lê “matrícula 
845786” leia-se “matrícula 845785”
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
 Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

PORTARIA INTERNA Nº 9.919, DE 14 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 14 
de julho de 2016, nos termos do Memorando nº 1077/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos 
Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2016, 
comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.836, de 11 de abril de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO   

PORTARIA INTERNA Nº 9.916, DE 11 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria Interna nº 9.770, de 18 de fevereiro de 2016, 
Processo Administrativo Disciplinar 006/2016, para constar como fundamento o art. 39 da 
Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt 
 Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO   

PORTARIA INTERNA Nº 9.918, DE 14 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Memorando nº 1081/2016-DRH/Serviços de 
Procedimentos Disciplinares, Resolve Alterar membro das comissões dos Processos 
Administrativos Disciplinares a seguir indicados que passam a vigorar com a seguinte 
composição: Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Fernanda Cristina Pedersoli e 
Shirley Silva Fernandes (membros):

- PAD 008/2015 – Portaria Interna nº 9836, de 11/04/2016;
- PAD 027/2015 – Portaria Interna nº 9636, de 16/10/2015;
- PAD 028/2015 – Portaria Interna nº 9774, de 23/02/2016.

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
 Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt 
 Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

PORTARIA INTERNA Nº 9.915, DE 11  DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo 
Secretário de Administração, Resolve sobrestar por 10 (dez) dias, contados de 11 de julho 
de 2016, os trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.770, de 18 
de fevereiro de 2016, Processo Administrativo Disciplinar nº 06/2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

PORTARIA INTERNA Nº 9.914, DE 08 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar 
a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.750, de 13 de janeiro de 2016, 
para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2016, para 
que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 11 de julho de 2016, sejam concluídos 
os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 1046/16-DRH/Serviço de 
Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL  Nº 4.674, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do art. 10 e § 4º da Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, 
Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados para constituírem Subcomissão 
Técnica para análise e julgamento das propostas técnicas com referência a concorrência 
pública para contratação de agência de propaganda.

-  André Luiz do Nascimento – R.G. nº 23.046.887-1
-  Lydia Maria Simões Ramos – R.G. 30.466.658-0
- Reinaldo Moreira  – R.G. nº 21.217.765-5
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.672, DE  04 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar, a pedido, a designação da Professora Daniele Monteiro 
Correard Moreira, para a função de suporte pedagógico de Gestora de Unidade de 
Educação Básica, a partir de 30 de junho de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de 
junho de 2016.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de julho de 2016. 
Synthea Telles de Castro Schmidt -Secretária de Assuntos Jurídicos
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

de Pindamonhangaba 
 
 

Resolução Nº26, de 14 de JULHO de 2016. 
 
 

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua Reunião 
Ordinária, realizada em 29 de março de 2016, no uso de suas competências regimentais, 
Resolve: 

 
 

1. Aprova com uma abstenção com ressalva no RAG - Relatório Anual de Gestão de 2015.  

Abstenção: 

Conselheira Roseli Aparecida Almeida Bazilio  

Motivo: Não se sentiu apta a votar por falta de informações e que ela gostaria de 
verificar melhor o relatório. 

 
 
 
 
 
 
 

Irene Ribeiro  
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba 

 
 
 
 
 
 

Homologação a Resolução COMUS Nº26/2016 
 
 

Vito Ardito Lerario 
Prefeito Municipal 

 

 

  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

de Pindamonhangaba 
 
 

Resolução Nº27, de 14 de julho de 2016. 
 
 

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em uma Reunião 
Extraordinária, realizada em 09 de Junho de 2016, no uso de suas competências regimentais, 
Resolve: 

 
 

1. Aprova; A apresentação do RDQA referente ao 1º quadrimestre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Irene Ribeiro  
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba 

 
 
 
 
 
 

Homologação a Resolução COMUS Nº27/2016 
 
 

Vito Ardito Lerario 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
de Pindamonhangaba 

 
 

Resolução Nº28, de 14 de JULHO de 2016. 
 
 

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua Segunda 
Reunião Extraordinária, realizada em 12 de Julho de 2016, no uso de suas competências 
regimentais, Resolve: 

 
 

1. Aprovação: e assinatura de duas Atas pendentes; Do RAG do mês de Março- 2016 e do 
RDQA – 1º quadrimestre 2016. 

 
 
 
 
 
 

Irene Ribeiro  
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba 

 
 
 
 
 
 

Homologação a Resolução COMUS Nº28/2016 
 
 

Vito Ardito Lerario 
Prefeito Municipal 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

LEI Nº 5.942, DE 13 DE JULHO DE 2016. 

Institui o Fórum Municipal de Educação – FMEP de Pindamonhangaba

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba 
- FMEP, instância de caráter permanente, responsável pela coordenação 
dos processos de construção, revisão e acompanhamento do Plano de 
Educação do Município de Pindamonhangaba.

Art. 2º Compete ao Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba - FMEP:

I - Acompanhar a execução das metas e ações previstas no Plano 
Municipal de Educação – PME;

II– Realizar o monitoramento contínuo e avaliações periódicas quanto à 
execução do PME e o cumprimento de suas metas;
 
III – Emitir pareceres a serem encaminhados ao Conselho Municipal de 
Educação e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura

IV - Definir mecanismos e indicadores de acompanhamento e avaliação 
do PME;

V- Analisar e propor políticas para assegurar a implementação das 
estratégias e cumprimento das metas;

VI– Fiscalizar a execução do Plano Municipal de Educação e de suas 
metas;
VII- Promover a articulação das Conferências Municipais com as 
Conferências regionais, estaduais e federais, considerando a especificidade 
de cada instância; 

VIII. Planejar, acompanhar e coordenar o processo de concepção, 
implementação e avaliação da política educacional no Município, 
especialmente no que se refere ao Plano Municipal de Educação; 

IX - Avaliar, rever e propor adequações das metas e estratégias contidas 
no Plano Municipal de Educação;

X. Organizar a Conferência Municipal de Educação

XI. Elaborar seu Regimento Interno.

Art. 3º  O Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba, de caráter 
permanente, será constituído pelos seguintes representantes: 

I – 06 (seis) titulares do Poder Público Municipal;
 
II – 03 (três) titulares da Sociedade Civil (Conselhos, Sindicatos, 
Associações, Organizações ou Movimentos Sociais relacionados à 
educação);

III – 03 (três) titulares dos Usuários do Sistema de Ensino (representantes 
dos Alunos da Educação Básica e do Ensino Superior ou Responsáveis 
por Alunos);

IV- 10 (dez) titulares dos Profissionais da Educação das Redes Públicas e 
Privadas (docentes e equipes técnico-administrativas)

§ 1º A cada titular indicado corresponderá um suplente do mesmo 
segmento.

§ 2º Sempre que se faça necessário, em função das especificidades dos 
temas debatidos, poderão ser convocados para participação no Fórum 
especialistas ou estudiosos, a título de consultoria. 

§3º Os representantes previstos no inc. I deste artigo serão indicados pelo 
Chefe do Poder Executivo;

§4º Os representantes previstos no inciso II serão indicados pelos 
conselhos, sindicatos, associações ou movimentos sociais relacionados 
à educação, e aqueles previstos nos incisos III e IV deverão inscrever-se 
junto a Secretaria de Educação e Cultura nos prazos a serem divulgados 
por edital e serão eleitos em Assembleia convocada especialmente para 
este fim.

§ 5º Os representantes e seus respectivos suplentes serão nomeados 
por meio de portaria do Chefe do Poder Executivo para compor o Fórum 
Municipal de Educação.

§6º A Participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de 
relevante interesse público e não será remunerada.

§7º Nas sessões públicas do Fórum poderão participar os demais 
colaboradores que demonstrarem interesse nos debates e se inscreverem 
para as comissões internas a serem constituídas no âmbito do colegiado.

Art. 4º O Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba poderá 
reunir-se ordinariamente ou extraordinariamente, na periodicidade 
estabelecida no seu Regimento Interno.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação, em atuação conjunta com 
o Conselho Municipal de Educação,  ficará responsável em tomar as 
providências para a constituição do Fórum Municipal de Educação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Márcia Fernandes Lima Silva
Respondendo pela Secretaria de Educação e Cultura

 Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 13 de julho 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/app/Projeto de Lei nº 53/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

LEI Nº 5.941, DE 08 DE JULHO DE 2016.

Autoriza o Executivo a celebrar contrato de permissão de uso com a 
empresa Confab Industrial S.A (Tenaris Confab), para desenvolvimento do 
Projeto “Fototeca”.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
contrato de permissão de uso com a empresa Confab Industrial S.A 
(Tenaris Confab), de 5 (cinco) espaços dentro do Palacete 10 de Julho, 
para desenvolvimento de projetos socioculturais.

Parágrafo único. Os espaços previstos no caput localizam-se no Porão do 
Palacete 10 de julho.

Art.2º.  A permissão de uso será celebrada para desenvolvimento de projeto 
“Fototeca” o qual visa a organização e propagação da memória critica na 
comunidade de Pindamonhangaba, ensinando meios de preservação dos 
elementos materiais e imateriais remanescentes do processo de circulação 
humana nessa região, bem como, atribuir importância aos novos modelos 
criativos de interação social. 

Parágrafo. As atividades do projeto são voltadas aos adolescentes em 
vulnerabilidade social entre os 14 e 17 anos.

Art. 3º Caberá a Confab Industrial S.A (Tenaris Confab) realizar as ações 
previstas no plano de trabalho apresentado para o projeto “Fototeca”, por 
seus próprios meios ou contratação de terceiros, sendo de sua inteira 
responsabilidade o desenvolvimento do projeto.

Art. 4º  Fica autorizada, ainda, a utilização do acervo do Arquivo Histórico 
e a realizar o inventário dos documentos, cabendo ao Departamento de 
Patrimônio Histórico o acompanhamento e a supervisão.

Art. 5º A permissão de uso de que trata esta lei será celebrada por 03 (três) 
anos, podendo ser renovada, havendo mútuo interesse. 

Art. 6º  Caberá à Secretaria de Educação e Cultura, por meio do 
Departamento de Patrimônio Histórico o acompanhamento dos termos que 
regem a Permissão de Uso, que deverão obedecer ao disposto no Plano 
apresentado pela empresa Confab Industrial S.A. (Tenaris Confab).

Art. 7º  Fica revogada a Lei nº 5.718, de 22 de outubro de 2014.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2016.

 Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de 
julho de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 70/2016  

Pindamonhangaba 22 de julho de 2016Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

DECRETO Nº. 5339 DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.938, de 29 de junho 
de 2016.

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, 
um crédito adicional suplementar no valor de R$ 118.000,00 (cento e 
dezoito mil reais), para adequação orçamentária, no Fundo Municipal de 
Assistência Social, referente repasses às Entidades Sociais. A classificação 
orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21  FMDCA/ GESTÃO
2002          Promoção Social
08.243.0019.3       3.3.50.43 – Subvenções Sociais (525)        R$   118.000,00

Art. 2º.       O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como 
cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21  FMDCA/ GESTÃO
1009     Auxílio às Entidades Sociais
08.243.0019.3   4.4.50.52 – Equipamentos e Material Permanente (627)      R$    80.000,00
2002          Promoção Social
08.243.0019.3      3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (530)  R$    38.000,00

Art. 3º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de 
junho de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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A Justiça atendeu so-
licitação do Sindicato dos 
Agentes Fiscais de Rendas 
(Sinafresp) e concedeu 
medida para suspender 
a operação ‘De Olho na 
Bomba, até que sejam dis-
ponibilizados equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs) adequados ao exer-
cício dessa atividade.

Se acordo com a Sei-
nafresp, “a ação foi impe-
trada com base nas con-
dições de trabalho que o 
Governo do estado impõe 
para que os fiscais de ren-
das realizem a operação, 
em contato direto com 
material inflamável sem 
equipamentos e recipien-
tes de segurança adequa-
dos, além de realizarem o 
transporte em carros par-
ticulares, o que é proibido 
pela legislação”.

Segundo Leandro Fer-
ro, diretor de comuni-
cação do Sinafresp,  “na 
última operação realiza-
da, o Sindicato orientou 
os fiscais a fotografarem 
e registrarem as irregu-
laridades na execução do 

Governo tem operação ‘Olho 
na bomba’ interrompida por 
decisão judicial

trabalho, as provas foram 
essências para o sucesso 
na liminar”.

Em nota, a Secretaria 
da Fazenda afirmou que 
“acatou a decisão liminar 
suspendendo a fiscaliza-
ção no âmbito da opera-
ção ‘De Olho na Bomba’ 
e prestará todas as in-
formações necessárias à 
justiça por meio da Pro-
curadoria Geral do Esta-

do”. O órgão explicou que 
“desde o inicio da opera-
ção em 2005, a Secreta-
ria da Fazenda disponi-
biliza aos agentes fiscais 
de rendas equipamentos 
de proteção individu-
al adequados a este tipo 
de fiscalização, porém, 

atendendo ao despacho, 
a Fazenda está aprimo-
rando os procedimentos 
de coleta, transporte e 
armazenagem das amos-
tras de combustível de 
acordo com as normas de 
segurança estabelecidas 
pelo Poder Judiciário”.

Fiscalização acontece em postos, distribuidoras e transportadoras

Henrique Pereira/Band
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Cleiton Xavier usa Brasileirão 
de 2009 para evitar a euforia 

O meia Cleiton Xavier sabe 
bem como é ver o Palmeiras no 
topo da tabela de classificação, 
falando em título e acabar sem 
nada na mão. Ele fazia parte 
do time que em 2009 chegou a 
liderar por 17 rodadas do Cam-
peonato Brasileiro, mas na reta 
final perdeu fôlego e acabou fi-
cando fora até do G4. Para não 
passar por tudo aquilo nova-
mente, o jogador quer evitar eu-
foria na equipe.

“Sabemos que o campeonato 
não se define agora, mas só em 
dezembro, na última rodada. 
Eu participei daquele ano e tiro 
como lição. Tento passar e con-
versar com alguns jogadores, o 
quanto é importantíssimo man-
ter a concentração até o final”, 
explicou.

Muitos torcedores o criti-
cavam e diziam que ele havia 
voltado para o Palmeiras para 
“enganar”. O tempo passou, as 
lesões foram embora e Cleiton 

Uendel minimiza ausência de reforços no Corinthians

Após empate 
contra Gama, 
Santos se 
prepara para 
enfrentar Vitória

Xavier consegue, enfim, render 
aquilo que todos esperam em 
seu retorno. O jogador, que par-
ticipou de 12 das 15 partidas do 
time no Brasileirão, acredita es-

tar vivendo o melhor momento 
da carreira.

“Desde que voltei, estou em 
meu melhor momento, fisica-
mente e tecnicamente. Venho 

ajudando bastante e essa sequ-
ência que estou tendo está me 
dando um parâmetro legal”, 
disse o meia, que destaca a con-
corrência por uma posição entre 
os titulares. “O (técnico) Cuca 
tem usado bem o elenco e nosso 
grupo é bom, pois pode ter um 
elemento surpresa. Teve eu e 
o Dudu e ele (Cuca) e temos de 
respeitar e dar força para quem 
vai entrar”, completou, lembran-
do que os dois atletas ficaram no 
banco de reservas recentemente.

O meia lembra que sofreu 
durante o período em que não 
podia jogar por causa de lesão. 
“Um dos motivos da minha tris-
teza era não poder jogar e ajudar 
o time. Quis voltar porque gosto 
do Palmeiras e sei do carinho 
que todos têm por mim aqui”, 
contou o jogador, que deverá ser 
titular diante do Atlético Minei-
ro, neste domingo, às 11 horas, 
no estádio Allianz Parque, em 
São Paulo, pela 16.ª rodada.

Jogador acredita estar vivendo melhor momento da carreira

No primeiro desafio sem o trio 
olímpico Gabriel, Zeca e Thiago 
Maia, e com Ricardo Oliveira e 
Renato poupados, o Santos ficou 
no empate sem gols com o Gama 
na quarta-feira (20). O duelo de 
ida da terceira fase da Copa do 
Brasil foi disputado no Estádio 
Bezerrão, na cidade de Gama 
(DF). No jogo de volta, o Peixe 
precisará quebrar o tabu de nun-
ca ter vencido o time do Distrito 
Federal na história do confronto 
para ir às oitavas de final.

O segundo desafio acontece 
na próxima quarta-feira (27), às 
21h45, na Vila Belmiro. Será o sex-
to duelo entre Santos e Gama na 
história dos dois times. Nos outros 
cinco encontros – contando o jogo 
desta quarta-feira, foram quatro 
empates e uma derrota. No entan-
to, será a primeira partida contra 
os brasilienses na Vila Belmiro e 
fora do Distrito Federal.

“Pecamos nas finalizações e 
nosso time foi um pouco abaixo. 
Nós sabemos disso. Os desfalques 
fizeram falta, mas não podemos 
ficar lamentando. Temos que jo-
gar melhor do que jogamos hoje”, 
disse o meia Lucas Lima.

Mas antes da partida decisiva, 
o time de Dorival Júnior tem o 
Vitória (BA) pela frente no domin-
go (24). O desafio válido pela 16ª 
rodada do Brasileirão será dispu-
tado no Barradão, em Salvador 
(BA), a partir das 18h30.

Nada de gols no 
Distrito Federal

Mesmo sem cinco titulares em 
relação à vitória sobre a Ponte 
Preta, no sábado (16), pelo Brasi-
leirão, o Santos FC foi ao Distrito 
Federal disposto a conseguir a 
primeira vitória na história dos 
confrontos diante do Gama.

No primeiro tempo, o jogo foi 
truncado e de poucas oportunida-
des. O clube só chegou bem aos 22 
minutos. Após boa jogada, Léo Citta-
dini limpou a marcação na entrada 
da área e rolou para Rodrigão, que 
bateu cruzado para fora.

Já na volta do segundo tempo, 
o Peixe deu pinta de que abriria o 
placar. Com 49 segundos de jogo, 
Copete recebeu na área, cortou um 
marcador e rolou para Vitor Bueno, 
que ajeitou para Léo Cittadini. Com 
o goleiro Adilson Maringá fora da 
meta, o camisa 27 chegou batendo 
rasteiro, mas Pedrão afastou.

O Peixe teve outra ótima chan-
ce na pequena área, aos 22. Do 
campo de defesa, Gustavo Henri-
que lançou Lucas Lima pelo alto. 
O camisa 20 arrancou na frente 
da defesa do Gama, fez ótimo 
domínio e chutou em cima de Adil-
son Maringá.

Em seguida, Dorival Júnior 
tentou dar novo gás ao ataque 
santista, com as entradas de 
Paulinho no lugar de Vitor Bueno, 
Joel na posição de Rodrigão e 
Vecchio na vaga de Léo Cittadini. 
Mas com o Gama fechado e ex-
plorando o contra-ataque, o Peixe 
não conseguiu alterar o marcador 
no Bezerrão.

Para ir às oitavas de final, 
o Santos FC terá que vencer o 
Gama na Vila Belmiro. Uma nova 
igualdade em 0 a 0, leva a decisão 
para os pênaltis. Qualquer outro 
empate ou derrota dá a vaga para 
o time do Distrito Federal.
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Treinador tem problemas 
para escalar o time

O Corinthians tentou até o 
último minuto, mas não conse-
guiu contratar nenhum jogador 
na janela de transferências para 
atletas do exterior, que fechou 
na última terça-feira. Embora o 

técnico Cristóvão Borges tenha 
pedido reforços, o jeito vai ser ir 
atrás de jogadores sem clube ou 
que atuam no futebol brasileiro. 
Para o lateral-esquerdo Uendel, 
a equipe está bem servida e não 

precisa se preocupar em buscar 
novas opções.

“Cada um traz de acordo 
com sua carência. O São Paulo 
trouxe porque perdeu Ganso e 
Calleri e o Inter contratou (o 
uruguaio Nico López) porque 
não tinha centroavante. Aqui, 
temos um grupo equilibrado, 
com nomes de peso também 
e estamos bem servidos. Não 
adianta trazer por trazer e sim 
uma peça que realmente esteja 
precisando”, analisou o lateral
-esquerdo.

Uendel também acredita 
que o Corinthians pode cres-
cer ainda mais na competição 
com a possibilidade de contar 
com “reforços caseiros”. “Ago-
ra temos a volta do Alexandre 
(Pato), um reforço de peso, tem 
ainda o André, Elias o Cristian, 
todos de peso, e ainda tem o 
Camacho e o Vilson (que estão 
voltando de lesão). Temos um 
time bom e qualificado, com 

bons jogadores em todos os se-
tores”, comentou.

O maior desafio do Corin-
thians foi conseguir ir atrás de 
reforços com pouco dinheiro em 
caixa. No total, o clube já gastou 
quase R$ 50 milhões em refor-
ços nesta temporada e por isso 
não consegue atender o pedido 
de Cristóvão Borges, que queria, 
por exemplo, um lateral-direi-
to reserva. O treinador indicou 
Eduardo, do Atlético Paranaen-
se, mas o jogador acertou com o 
Bahia.

PATO - Alexandre Pato é 
o principal assunto do Corin-
thians nesta semana, já que 
Cristóvão Borges confirmou que 
a reestreia do jogador acontece 
neste sábado na partida contra o 
Figueirense, no estádio Itaque-
rão. O meia Giovanni Augusto 
mostrou personalidade e disse 
que não vê o companheiro como 
o melhor atacante do Brasil, em-
bora ele possa atingir o nível.Lateral confia na força do elenco

MAIcon Vê São PAulo 
coM ‘noVA cARA’ 
E FocA EM TíTulo

O São Paulo já sofreu pelo 
menos três baixas desde que 
deixou a Copa Libertadores, na 
quarta-feira da semana passa-
da. Paulo Henrique Ganso, Alan 
Kardec e Calleri foram embora 
e chegaram Douglas, Chávez e 
Buffarini. Mesmo com as altera-
ções, o zagueiro Maicon acredita 
que o elenco mudou a caracterís-
tica, mas continua forte e can-
didato ao título do Campeonato 
Brasileiro.

“O São Paulo foi superior 
contra o Corinthians. Sem os 
três, que saíram, fomos melho-
res e merecíamos ter vencido. Já 
tiramos 11 pontos de desvanta-
gem em um Brasileiro (2008). 

A nossa principal meta é o G4, 
mas não tenho dúvidas de que 
poderemos brigar pelo título”, 
projetou o zagueiro.

Uma das mudanças mais 
importantes da equipe é no meio 
de campo, onde Paulo Henrique 
Ganso cede lugar para Cueva. 
Maicon projeta uma alteração 
na forma do time jogar. “O 
Ganso é um dos melhores meias 
do Brasil, tem muita facilidade 
para dar o último passe. O Cue-
va pode não ter essa caracterís-
tica, mas conduz bem a bola. Ele 
é o falso lento e tem uma menta-
lidade vencedora. Espero que os 
reforços que vão chegar tenham 
o mesmo pensamento vencedor”.

Para o jogo contra o Grêmio, 
neste domingo, em Porto Alegre, 
o São Paulo deve ter o zagueiro 
uruguaio Diego Lugano no lugar 
de Rodrigo Caio, que está com 
seleção brasileira olímpica, e 
Wesley é o favorito para subs-
tituir Hudson, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo.

Em relação à briga pelo 
título, a missão do São Paulo re-
almente não é das mais fáceis no 
momento. O líder Palmeiras tem 
32 pontos, enquanto que o time 
do técnico argentino Edgardo-
Bauza aparece com apenas 22 
na tabela de classificação e na 
nona colocação.

Reforços dão confiança ao zagueiro
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