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Homicídios têm queda no Estado;
roubos, furtos e estupros crescem
Epitácio Pessoa

Para corrigir
erros, Vila
Olímpica recebe
mais 600
trabalhadores

Secretaria de Segurança destacou queda na taxa de homicídios e aumento no número de prisões

VACINA CONTRA DENGUE
SERÁ VENDIDA ATÉ R$ 138
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu o preço da vacina contra
a dengue autorizada no Brasil. O imunizante, produzido pela empresa Sanofi, deverá custar entre R$ 132,76 e R$

Emprega São
Paulo oferece 150
vagas no Vale
PÁGINA 2

PRAZO PARA
DILMA ENTREGAR
DEFESA DO
IMPEACHMENT
TERMINA HOJE

138,53. Chamada de Dengvaxia, a vacina
é a única com registro na Anvisa até o
momento. O tratamento nesse caso inclui três doses, com seis meses de intervalo entre elas.

Outros imunizantes estão sendo produzidos contra a doença - entre eles a vacina
do Instituto Butantã, que iniciou testes
com voluntários em junho deste ano.
PÁGINA 3

Pedágios da Dutra ﬁcam mais caros
A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou na
terça-feira (26) o aumento das
tarifas de pedágio da BR-040
(Distrito Federal a Goiás e Minas
Gerais) e da BR-116 (Rodovia
Presidente Dutra). Na Dutra, a

tarifa foi reajustada de R$ 12,70
para R$ 13,80 nas praças de
pedágio de Moreira César (SP),
Itatiaia (RJ) e Viúva Graça (RJ).
Nas praças de pedágio de
Arujá (SP), Guararema Norte
(SP) e Guararema Sul (SP) o va-

lor vai passar de R$ 3,10 para
R$ 3,40, enquanto em Jacareí
(SP) os valores aumentam de
R$ 5,60 para R$ 6,10. Os preços
entram em vigor na próxima
segunda-feira (1º).
PÁGINA 3
Paulo Liebert
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Detran dá dicas
na semana do
motorista e do
motociclista
PÁGINA 2

GOVERNO
ANTECIPA PARCELA
DO 13º PARA
APOSENTADOS
PÁGINA 2

Novos valores das tarifas de pedágio deixam as viagens ainda mais caras

O número de veículos roubados no Estado de São Paulo cresceu 12,35% no mês de junho, na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. No mesmo período, a quantidade de furtos
cresceu 13,3%.
Houve ainda aumento de
19% nos casos de estupro: 811
registros em junho no Estado, ante 681 casos no mesmo
mês de 2015. Os dados são da
Secretaria Estadual da Segurança Pública, que destacou
a queda recorde no número
dos registros de assassinatos
ocorridos no Estado. A redução desta vez foi de 11,74%, de
264 para 233 ocorrências. No
semestre, a queda acumulada é de 18,11%. Para o governo, São Paulo atingiu a taxa
de 8,19 homicídios para cada
grupo de 100 mil habitantes,
abaixo, portanto, do nível de
dez casos por cem mil habitantes, usado por especialistas em saúde para determinar
quando uma doença é epidêmica em uma população.
PÁGINA 5

A Vila Olímpica recebeu a
maior delegação para os Jogos
Olímpicos do Rio até agora: 630
operários entre encanadores,
eletricistas e funcionários de
limpeza foram contratados às
pressas para recuperar os apartamentos que apresentaram
avarias e que culminou com a
negativa da equipe da Austrália
de ocupar os 15 andares que lhes
foram destinados.
PÁGINA 4

TSE abre
inscrições para
interessados
em trabalhar
nas eleições
O programa Mesários
Voluntários do Tribunal
Superior Eleitoral está
com inscrições abertas.
Os interessados devem ser
qualiﬁcados e aptos a desempenhar as funções no
dia da eleição.
Para se voluntariar, é
preciso acessar o site do
Tribunal Regional Eleitoral do estado onde o
eleitor reside e efetuar a
inscrição. A nomeação dos
mesários será feita até 3
de agosto pelo juiz eleitoral do respectivo municípios.
PÁGINA 2
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Governo antecipa parcela
Detran traz dicas de
educação no trânsito na do 13º para aposentados
semana do motorista e
do motociclista
Nesta semana, todo o
Brasil celebra os dias do
motorista (25) e do motociclista (27). O Estado
de São Paulo concentra
o maior número de motoristas e frota do país.
São 22,7 milhões de pessoas habilitadas e quase
28 milhões de veículos
registrados (1/3 da frota
do Brasil) nos 645 municípios do estado.
Com esse cenário,
o trânsito acaba sendo
espaço de grande convivência. E se o trânsito
é formado por condutores, ciclistas e pedestres,

é sempre bom relembrar que o comportamento responsável e o
respeito às normas de
trânsito e ao outro fazem a diferença no dia a
dia de todos.
Manter a atenção, ser
gentil e adotar uma postura prudente podem
evitar conflitos com outros motoristas e contribuir para um trânsito
mais seguro, reduzindo
o número de acidentes
e mortes. Mais de 40
mil vidas são perdidas
no trânsito por ano em
todo o Brasil e 7 mil no

Estado de São Paulo
(fonte: DATASUS).
“As datas são propícias para reforçar a importância do uso consciente dos veículos,
priorizando sempre a
vida. O Detran.SP tem
ampliado suas ações
voltadas à segurança
no trânsito, com participação em comitês de
discussão, promoção
de campanhas educativas e fomento à pesquisa”, ressalta Neiva
Aparecida Doretto, diretora-vice-presidente
do Detran.SP.

Confira abaixo dez atitudes que podem melhorar o
trânsito, evitar acidentes, multas e aborrecimentos
1) Nada de beber e dirigir – O álcool
prejudica os reflexos e a coordenação.
Nunca pegue o volante após ingerir bebida alcoólica, por menor que tenha sido
a quantidade, porque aumenta muito a
chance de envolvimento em acidentes.
2) Motociclista use capacete, calçados
e vestuário adequados – Em caso de acidente, eles podem ser a diferença entre
um susto ou um ferimento muito grave.
Os motociclistas são o segundo tipo de
vítima fatal mais frequente no Estado,
cerca de três vezes mais que os pedestres,
segundo o levantamento do Observatório
Paulista de Trânsito.
3) Preste atenção no trânsito e não no
celular – O celular é inimigo dos condutores, pois desvia a atenção e tira a capacidade de reagir rapidamente no trânsito,
se necessário. O aparelho só pode ser usado quando o veículo estiver estacionado.
Nunca em movimento ou em breves paradas, como em semáforos e pedágios. Enquanto o veículo estiver em deslocamento, o celular pode ser utilizado somente
na função GPS e deve ser fixado no para
-brisa ou no painel dianteiro. Para mexer na função GPS, no entanto, é preciso estacionar. A mesma regra vale para
motocicletas.
4) Celular: inimigo também dos pedestres – O uso de celular também causa a
desatenção dos pedestres, que, por vezes,
atravessam as vias sem os devidos cuidados e podem ser vítimas de atropelamentos. Acidentes que envolvem atropelamentos lideram o ranking de óbitos em
todo o Estado, segundo o levantamento
do Observatório Paulista de Trânsito.
5) Use a seta, sem medo – No trânsito, é muito importante ver e se manter
sempre visível. Por isso, o condutor deve
sempre sinalizar seu deslocamento com
antecedência para os demais motoristas e
pedestres. A seta deve ser acionada antes
de mudar de faixa ou de direção, fazer ultrapassagens, conversões e retornos.
6) Ultrapassagem do jeito certo – Colisões laterais e frontais são comuns e podem causar acidentes com fatalidades e
vítimas graves. Ultrapassagens feitas de
forma irregular, ou seja, pela direita da
faixa ou em locais proibidos para isso são
causas comuns desses acidentes. A regra
vale para todos: a ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita
em locais permitidos pela sinalização e
sempre pela esquerda, exceto quando o
veículo a ser ultrapassado estiver na faixa
apropriada e sinalizando o propósito de
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entrar à esquerda.
7) Respeite o limite de velocidade da
via – Adotar uma velocidade adequada
ao trânsito evita aborrecimentos e tragédias. Em hipótese alguma ultrapasse o
limite máximo indicado na via. Mas nem
sempre será possível andar no limite,
como quando houver congestionamento, por exemplo. Assim, é fundamental
respeitar as características do trânsito
e manter sempre a calma. Estresse não
contribui no trânsito. Reduza a velocidade também onde, por exemplo, exista
maior concentração de pedestres, ciclistas e motociclistas.
8) Se tem ciclista, guarde a distância
de 1,5 metros – Respeitar o espaço de
deslocamento entre o veículo e o ciclista
é vital. Os veículos maiores devem dar a
preferência para os menores. Dados do
Observatório Paulista de Trânsito apontam que os ciclistas são o quarto tipo de
vítimas fatais ou internadas por acidentes de trânsito no Estado, por isso, reduza a velocidade e reforce a atenção ao se
aproximar de um deles na pista.
9) Se a vaga para estacionar é preferencial, atenção – Desde janeiro deste
ano, o motorista que desrespeita o uso
das vagas preferenciais (para pessoas
com deficiência ou idosos, por exemplo)
em estacionamentos passou a ser tratado
com mais rigor.
10) Faixa de pedestres é para o pedestre – Outra infração comum diz respeito
ao condutor que para o veículo sobre a
faixa de pedestres na mudança de sinal
luminoso. Resultado: o pedestre acaba atravessando fora da faixa e corre
o risco de atropelamento. Os pedestres continuam sendo o tipo de vítima
fatal por acidentes de trânsito mais
frequente no Estado, segundo levantamento do Observatório Paulista de
Trânsito. Por isso, reduza sempre a
velocidade nos locais de travessias e
de grande concentração de pedestres,
como escolas, hospitais e terminas de
ônibus, trens e metrô.
“Sempre é tempo para adotar comportamentos seguros no trânsito. A prudência beneficia todos ao redor, não importando se você é pedestre, ou condutor.
E como a educação para o trânsito é um
exercício diário, tem que praticar”, reforça José Antônio Oka, coordenador do
Observatório Paulista de Trânsito, que
reúne, processa, analisa e dissemina informações sobre acidentes de trânsito no
Estado de São Paulo.

Aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do
13º em agosto. O decreto
que formaliza a antecipação foi publicado na segunda-feira (25) no Diário
Oficial da União.
O valor a ser recebido
em agosto corresponderá
a até 50% do valor do benefício e será paga juntamente com os benefícios
do mês. A segunda corresponderá à diferença entre o valor total do abono
anual e o valor da parcela
antecipada e será paga em
novembro.
De acordo com a lei,
tem direito ao 13º quem,
durante o ano, recebeu
benefício previdenciário
como aposentadoria, pen-
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são por morte, auxíliodoença, auxílio-acidente,
auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso
de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do Abono Anual será
proporcional ao período
recebido.

Aqueles que recebem
benefícios
assistenciais
(Benefício de Prestação
Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda
Mensal Vitalícia – RMV)
não têm direito ao Abono
Anual.

Emprega São Paulo/Mais Emprego
oferece 150 vagas no Vale do Paraíba
O programa Emprega
São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos
pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do
Emprego e Relações do
Trabalho (SERT), em
parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece
nesta semana 186 vagas
de trabalho divididas entre as áreas de serviços,
comércio, entre outras,
no Vale do Paraíba.

Os itens escolaridade
e experiência para o preenchimento das vagas
variam de acordo com a
área de atuação e com a
empresa.

Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas basta acessar o site:
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br criar login, senha e informar os dados
solicitados. Outra opção
é comparecer a um Pos-

to de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) com
RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho.
O cadastramento do
empregador
também
poderá ser feito no site
doEmprega São Paulo
ou PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da
empresa, razão social,
endereço e o nome dosolicitante.

TSE quer aumentar número de
colaboradores da Justiça Eleitoral
O programa Mesários
Voluntários do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
ainda está com inscrições
abertas. A iniciativa, que
começou em 2004, é focada na ampliação do número de colaboradores da
Justiça Eleitoral, de forma
consciente e espontânea.
Os interessados devem ser
qualificados e aptos a desempenhar as funções no
dia da eleição.
Para se voluntariar, é
preciso acessar o site do
Tribunal Regional Eleitoral do estado onde o eleitor reside e efetuar a inscrição. A nomeação dos
mesários será feita até 3
de agosto pelo juiz eleitoral do respectivo municípios.
A adesão ao programa
atende às expectativas do
TSE. No último pleito, em
2014, 1,3 milhão dos 2,4
milhões de mesários que
trabalharam eram voluntários. A participação é
permitida,
obedecendo
aos requisitos exigidos no
Código Eleitoral (Lei nº
4.737/1965). Para exercer a função de mesário
são chamados, preferencialmente, eleitores da
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própria seção, em situação regular com a Justiça
Eleitoral e com formação
em nível superior.
No Distrito Federal,
por exemplo, mais de 90%
dos mesários nas últimas
eleições eram voluntários.
“Essa participação representa a tomada de
consciência de quanto a
cidadania precisa da participação e contribuição
de cada um”, explica a coordenadora de Educação e
Desenvolvimento do projeto, Thayanne Fonseca.
Além dos novos conhecimentos adquiridos,
os mesário voluntários
recebem benefícios como

EXPEDIENTE

auxílio-alimentação para
o dia da eleição, dispensa
do serviço pelo dobro dos
dias prestados à Justiça
Eleitoral, créditos em disciplinas de cursos em instituições de ensino superior, se conveniadas com
os TREs, vantagem de
desempate em concursos
públicos da Justiça Eleitoral e vantagem de desempate em outros concursos
públicos, se houver previsão em edital.
Caso o mesário não
possa comparecer, ele
deverá enviar uma justificativa ao juiz eleitoral
responsável até cinco dias
após a convocação.
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Vacina contra dengue será vendida
a até R$ 138, determina Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu o preço da vacina contra
a dengue autorizada no Brasil.
O imunizante, produzido pela
empresa Sanofi, deverá custar
entre R$ 132,76 e R$ 138,53. Os
valores foram divulgados nesta
segunda-feira, 25, pela agência.
A vacina da Sanofi, chamada
de Dengvaxia, é a única com registro na Anvisa até o momento.
O tratamento nesse caso inclui
três doses, com seis meses de
intervalo entre elas.
Outros imunizantes estão
sendo produzidos contra a doença - entre eles a vacina do
Instituto Butantã, que iniciou
testes com voluntários em junho
deste ano.
Paraná
O Estado do Paraná vai dar
início nesta terça-feira, 26, a
uma campanha de vacinação
contra a dengue com a vacina da
Sanofi. O número de doses não
foi informado pela Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa).
A campanha terá início às 16
horas, na área portuária, em Paranaguá (PR), considerada uma
das regiões mais afetadas pelo
mosquito Aedes aegypti. Até o
final de junho, o Estado registrava 52.237 casos e 61 mortes.
A doença já atingiu 319, dos 399
municípios paranaenses. Este
número pode superar o recorde
de 2012-2013, quando 54.176
pessoas foram infectadas.

Tasso Marcelo

Termina hoje
prazo para Dilma
entregar defesa
do Impeachment

Outros imunizantes estão sendo produzidos contra a doença - entre eles
a vacina do Instituto Butantã

Zika poderá infectar 93 milhões em 3 anos
Cerca de 93 milhões de pessoas na América
Latina e no Caribe - incluindo 1,6 milhão de
mulheres férteis - podem ser infectadas pelo
vírus zika até o fim da atual epidemia, dentro
de dois ou três anos, de acordo com uma nova
projeção feita por um grupo de cientistas americanos e britânicos.
O estudo, liderado por Alex Perkins, da
Universidade NotreDame (Estados Unidos),
em parceria com cientistas da Universidade de
Southampton, foi publicado ontem na revista
científica NatureMicrobiology.
Segundo Perkins, esses números representam o pior cenário possível. “Por um simples
fator aleatório, e porque alguns lugares são
relativamente isolados e esparsamente povoados, o vírus não vai chegar a todos os cantos
do continente”, disse.
A estimativa foi feita a partir da soma
de milhares de projeções localizadas sobre o

número de pessoas que podem ser infectadas
em quadrantes de cinco por cinco quilômetros
em todo o continente. Como o vírus não deve
chegar a todos os pontos da região, o total de
1,65 milhão de mulheres é o limite máximo
para infecção nestaprimeira onda de zika.
Com base nas atuais taxas de problemas congênitos em mulheres infectadas, a pesquisa sugere
que dezenas de milhares de gestações poderão ser
afetadas. De acordo com os autores do artigo, no
dia 30 de junho, já haviam sido registrados 1.674
casos confirmados de microcefalia associada à
zika em cinco países, incluindo o Brasil.
“É difícil prever com precisão quantas
mulheres férteis podem estar submetidas ao
risco de infecção por zika, porque uma grande
proporção dos casos não apresenta sintomas.
Isso invalida os métodos que se baseiam apenas em dados sobre os casos e gera um imenso
desafio para os cientistas que tentam entender

essa doença”, disse o geógrafo Andrew Tatem,
da Universidade de Southampton.
Cerca de 80% dos casos de zika são assintomáticos, segundo o cientista. Além disso,
parte dos casos nos quais aparecem sintomas
pode ser consequência de infecção cruzada por
outros vírus.
Esses fatores, combinados à inconsistência
dos relatos de casos e à heterogeneidade do
acesso à saúde em diferentes regiões, fazem
com que os dados baseados em relatos de casos
sejam pouco confiáveis, segundo Tatem.
Para contornar a dificuldade, na nova pesquisa, os cientistas construíram uma previsão
baseada na soma das projeções locais de alastramento da zika, levando em conta padrões
da doença apresentados em epidemias semelhantes, associando-os a outros fatores como
vetor de transmissão (o mosquito), condições
climáticas e períodos de incubação do vírus.

ANTT autoriza reajuste de pedágios na Dutra
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou na terça-feira (26) o
aumento das tarifas de pedágio
da BR-040 e da BR-116. Na BR040, que liga o Distrito Federal a
Goiás e Minas Gerais, o valor do
pedágio para a categoria 1, que
inclui automóvel, caminhonete
e furgão, vai passar de R$ 4,60
para R$ 4,80 nas praças de pedágio de Cristalina (GO), Paracatu (MG), Lagoa Grande (MG),
João Pinheiro (MG), Canoeiras
(MG), Felixlândia (MG), Curvelo
(MG), Sete Lagoas (MG), Itabirito (MG), Conselheiro Lafaiete
(MG) e Juiz de Fora (MG). Os
novos valores começam a valer
neste sábado (30).
Na BR-116, entre Rio de Janeiro e São Paulo, também conhecida

como Rodovia Presidente Dutra, o
pedágio foi reajustado de R$ 12,70
para R$ 13,80 nas praças de pedágio de Moreira César (SP), Itatiaia
(RJ) e Viúva Graça (RJ).
Nas praças de pedágio de Arujá (SP), Guararema Norte (SP) e
Guararema Sul (SP) o valor vai
passar de R$ 3,10 para R$ 3,40,
enquanto na praça de pedágio de
Jacareí (SP) os valores aumentam de R$ 5,60 para R$ 6,10 Os
valores entram em vigor na próxima segunda-feira (1º).
A BR-116/RJ/SP foi concedida à iniciativa privada em 1995
para exploração da infraestrutura pelo período de 25 anos. A
concessão das rodovias BR-040/
DF/GO/MG e BR-060/153/262/
DF/GO/MG ocorreu em 2014
para exploração por 30 anos.

Daniel Feliciano

A BR-116/RJ/SP foi concedida à iniciativa privada em 1995
para exploração da infraestrutura pelo período de 25 anos

A defesa da presidente
afastada Dilma Rousseff tem
até hoje (27) para entregar as
alegações finais do processo
de impedimento da petista à
Comissão do Impeachment
do Senado.
Mesmo tendo dito, em sua
última ida ao Senado, no dia
6 de julho, que poderia antecipar a entrega, como alguns
parlamentares defendiam,
a expectativa é de que o exministro da Advocacia-Geral
da União e responsável pela
defesa da petista, José Eduardo Cardozo, só faça isso ao
final do prazo concedido, de
15 dias, ou seja, hoje até o final do dia.
Com o processo em mãos,
o senador Antonio Anastasia
(PSDB-MG), terá cinco dias
para apresentar seu parecer
sobre a acusação. O relatório será votado pela comissão, em votação por maioria
simples – metade mais um
dos senadores presentes à
sessão – e, em seguida, em
votação igual no plenário da
Casa, sob a presidência do
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo
Lewandowski, encerrando,
assim, a fase de pronúncia do
impeachment.
Caso a decisão seja a favor
da continuidade do processo,
Dilma Rousseff será submetida ao julgamento final pelo
Senado. A expectativa é de
que esta fase dure três dias
e comece no final de agosto. Na votação final, se pelo
menos, 54 dos 81 senadores
(dois terços) entenderem que
a presidente cometeu crime
de responsabilidade, ela será
afastada do cargo definitivamente, além de ficar inelegível para mandatos públicos
por oito anos.
Acusação
A presidente afastada é
acusada de cometer crime de
responsabilidade no episódio
que ficou conhecido como
pedaladas fiscais e na edição
de decretos suplementares
sem a autorização do Congresso Nacional. Ainda no
documento de 131 páginas,
assinado pelos juristas Hélio
Bicudo, Miguel Reale Júnior
e Janaína Paschoal, a acusação sustentou que há provas
de que os crimes praticados
por Dilma ocorreram, também, em 2015.
A acusação lembra que
a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) chancela o processo, porque lançou uma
representação
posterior,
contendo, entre outros argumentos, os mesmos decretos
orçamentários e “pedaladas
fiscais” que integram a denúncia atual.
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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 REGISTRO DE PREÇO Nº. 193/2016 (PMP 20127/2016)
Para “aquisição de placa de muro de concreto”, com entrega dos envelopes dia
16/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 194/2016 (PMP 20128/2016)
Para “aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação escolar”, com
entrega dos envelopes dia 10/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 195/2016 (PMP 20129/2016)
Para “aquisição de vegetais congelados para alimentação escolar”, com entrega dos
envelopes dia 10/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº. 197/2016 (PMP 20132/2016)
Para “aquisição de filme radiográfico para impressora DRY”, com entrega dos
envelopes dia 11/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº. 199/2016 (PMP 20134/2016)
Para “aquisição de materiais de borracharia”, com entrega dos envelopes dia
16/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
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.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 127/2016 (PMP 13396/2016)
Foi firmado o contrato 167/2016, de 08/07/2016, para “aquisição de materiais
para confecção de fraldas, a fim de atender o projeto fraldas”, no valor total de
R$ 309.469,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do
contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Matheus
Ferreira dos Santos Comércio de Fraldas ME, o Sr Matheus Ferreira dos Santos.
PREGÃO Nº. 153/2016 (PMP 15994/2016)
Foi firmado o contrato 172/2016, de 21/07/2016, para “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços em apoio à operacionalização e fortalecimento
do programa de educação, monitoramento e controle dos pacientes portadores
de diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino dependentes”, no valor total de
R$ 236.400,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do
contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Cedlab
Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda EPP, a Sra Alexandra Manfredini Ferreira
dos Santos.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº. 146/2016 (PMP 14942/2016)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de calcário para suprir as necessidades
do convênio do leite, firmado pelo município através do Departamento de Agricultura
com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”, foi emitida a autorização
1169/2016, de 20/07/2016, no valor de R$ 15.300,00, em favor de Sociedade
Extrativa Dolomita Ltda.

Edital para Conhecimento de Terceiros Interessados. Tipo de Processo 0013147-05.2012.8.26.0445. Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Servidão. Tipo Completo da Parte Ativa Linhas de Taubaté Transmissora de Energia Ltda. Tipo Completo da
Parte Passiva Agropecuária Santa Rita do Vale Ltda. Edital para Conhecimento de Eventuais Terceiros Interessados na Lide, com
Prazo de 10 Dias, expedido nos autos da Procedimento Ordinário - Servidão, Proc. Nº 0013147-05.2012.8.26.0445. A MMa. Juíza
de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Aparecida de Araujo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER que nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário para constituição de Servidão Administrativa, que Linhas
de Taubaté Transmissora de Energia Ltda., move contra Agropecuária Santa Rita do Vale Ltda, CNPJ 05.742.213/0001-02, por
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito, foi julgada procedente a ação sendo constituída em nome da reqte. servidão administrativa em imóvel da reqda. sobre uma área de terras com 7,3032/ha, pertencente a Fazenda Nossa Senhora da Conceição,
situada no Município de Pindamonhangaba/SP, que assim se descreve: Partindo do ponto 1, Km 36.3823 situado no eixo da LT,
distante 972.87m do MV 17 do Km 35.4094; deste, com o azimute de 45º20’11; deste, segue com o azimute de 341º06’34, numa
distância de 33,31m, confrontando com o Armando Ribeiro Ávila, até o ponto 2; deste, segue com o azimute de 45º20’11, numa
distância de 1.203,88m, confrontando com o próprio, até o ponto 3; deste, segue com o azimute de 137º18’32, numa distância
de 30,02m, confrontando com o Grupo Votorantim, até o ponto 4, deste, segue com o azimute de 137º18’32, numa distância
de 30,02m, confrontando com o Grupo Votorantim, até o ponto 5; deste, segue com o azimute de 225º20’11, numa distância
de 1.230,79, confrontando com o próprio, até o ponto 6; deste, segue com o azimute de 341º06’34, numa distância de 33,31m,
confrontando com o Sr. Armando Ribeiro Ávila, até o ponto 1; onde teve início esta descrição. Limites e Confrontações: Acesso:
Ponto 1 X=460721.3480 Y=7457716.3567 - Ponto 4 X=461587.1715 Y=7458572.0733. À autora foi imposta a obrigação de pagar
a requerida pela Servidão instituída, o valor de R$ 75.053,70 (18.12.2012). Para levantamento oportuno dos valores depositados
ou que vierem a ser nos autos, foi determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 10 dias, a contar da publicação no
D.J.E., para os fins, em analogia, ao quanto determina o Decreto-Lei nº 3365/41. Será o edital, afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de abril de 2016.
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Vila Olímpica tem mais de 600 novos
trabalhadores em “força tarefa” nos prédios
A Vila Olímpica recebeu
a maior delegação para os
Jogos Olímpicos do Rio até
agora: 630 operários entre
encanadores, eletricistas e
funcionários de limpeza foram contratados às pressas
para recuperar os apartamentos que apresentaram
avarias e que culminou com
a negativa da equipe da Austrália de ocupar os 15 andares que lhes foram destinados.
Os funcionários foram
divididos em três turnos.
Trabalharão dia e noite, tal
a necessidade da organização olímpica de entregar
logo, em estado digno, as
dependência que serão utilizadas pelos esportistas. Os
operários relataram ter se
deparado com apartamentos tomados por infiltrações,
com fiação exposta e placas
de gesso do teto prestes a desabar.
“Às vezes olho e acho que
não vai dar tempo de terminar”, disse um deles, que há
seis meses trabalha em diferentes funções na Vila Olímpica. O operário afirmou já
ter trabalhado na colocação
de divisórias, na montagem
de estruturas temporárias e
em trocas de pisos.
Os maiores problemas,
segundo os trabalhadores,
estão no conjunto de edifícios Pedra da Gávea, os últimos da vila e onde está instalada inclusive a delegação
brasileira. “O que parece é
que foi feito nas pressas. Os
pisos estão sendo reinstalados porque deu vazamento”, contou um deles. Ele
também disse que encontrou apartamentos com fios
elétricos à mostra, energia
desligada e manchas de infiltração nas paredes. Esses
imóveis já estavam mobiliados, prontos para receber
ocupantes, acrescentaram.
Os operários trabalharam nessa segunda-feira até
mesmo em edifícios que já
estão recebendo atletas. Isso
contrasta com o que prometera o Comitê Rio-2016,
no domingo passado, quando emitiu nota informando
que faria de tudo para não
atrapalhar o sossego dos esportistas que disputarão os

Jogos.
Além dos operários, as
equipes da limpeza estão
se revezando em escalas de
12 horas de trabalho por 36
horas de folga. A orientação
é agilizar o serviço nos apartamentos que estão para serem ocupados. A faxina tem
que ser completa, conforme
relato dos operários sobre as
orientações recebidas.
Uma das faxineiras contou que trabalhou no sábado
passado na limpeza do prédio destinado à delegação da
Austrália. “Estavam imundos. Tinha cozinha cheia de
água, apartamentos com infiltrações. Eles terminaram
a obra e liberaram para a
gente entrar no sábado. Veio
o reforço de uma equipe de
limpeza de Copacabana. Fizemos um mutirão”, contou
a funcionária, que entrou no
turno iniciado às 19 horas de
domingo. Antes de terminaram as obras, os funcionários da limpeza não puderam atuar nos prédios.
Um eletricista, carregado com fios e equipamentos
para medir a voltagem, disse
que encontrou “tudo errado”
dentro dos edifícios Ele não
quis entrar em detalhes. Os
operários afirmaram que os
maiores problemas apareceram nos últimos prédios
entregues pela construtora.
“Os primeiros estavam direitinhos”. Mas outros edifícios também apresentaram
defeitos.
“Meu apartamento estava sem água quente no domingo, mas agora foi resolvido”, disse o fisioterapeuta
filipino Ferdinand Brawner.
A delegação do país, com 29
integrantes, ocupa todo o
12.º andar do edifício 2, que
fica na ponta oposta ao do
Brasil
O diretor de Comunicação do Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos, Mario
Andrada e Silva, prometeu
entregar nesta quinta-feira
uma Vila Olímpica “impecável”, depois de uma série de
problemas de acabamento
detectada pelas delegações,
em especial a da Austrália,
que classificou os apartamentos de “inabitáveis”.
Em palestra durante se-

minário sobre esportes e negócios, o executivo informou
que 630 operários foram recrutados no fim de semana
para resolverem os problemas como vazamentos, ralos
entupidos e falhas no fornecimento de energia elétrica.
Segundo Andrada e Silva,
as delegações que decidiram
contratar serviços próprios
para reparar os defeitos arcarão com os gastos Questionado se o Comitê Organizador vai cobrar ressarcimento
do consórcio construtor da
Vila Olímpica, formado por
Carvalho Hosken e Odebrecht Realizações Imobiliárias,
o diretor evitou confronto e
disse que o tema será discutido no futuro.
“Hoje a gente tem 630
homens trabalhando 24 horas por dia para consertar
os problemas. A gente deve
terminar a entrega impecável desta vila provavelmente na quinta-feira. A gente
não tem vergonha de isso
ter acontecido. É triste que
todos os atletas não tenham
chegado com a vila em ordem, mas a gente tem certeza de que vai entregar uma
vila perfeita. É a vila mais
complexa, mais bonita, mais
elegante da história dos Jogos”, afirmou.
Entre os 630 operários
estão grupos cedidos pela
prefeitura,
trabalhadores
do consórcio construtor e
contratados pelo Comitê
Organizador. “Estamos cuidando dos custos de reparo
dos apartamentos. Os comitês olímpicos que decidiram usar suas estruturas
próprias para consertar alguma coisa vão arcar com
seus custos. Autuações, indenizações, essa coisas todas
vão ficar para depois dos Jogos porque nossa principal
missão é receber os atletas”,
afirmou Andrada e Silva. Ele
destacou que representantes
de todas as delegações visitaram a Vila Olímpica durante as obras.
“Todo mundo vistoriou
a vila, não foi só o Comitê
Rio-2016. Todos os comitês
olímpicos, os australianos
vieram aqui várias vezes,
uma construção desse porte
sempre tem algum tipo de

problema. Não cabe discutir agora quem errou, quem
não fiscalizou, disse.
Andrada e Silva afirmou
que a maioria dos problemas foi detectada quando
das ligações de água e luz.
Questionado por que as instalações não foram feitas antes, ele disse que havia vários
outras medidas imprescindíveis para o funcionamento
da vila, como a construção
do refeitório.
“Tinha que construir tendas gigantescas, depois colocar móveis. Nesse processo,
água e luz não estavam completamente ligados porque
a gente teve que fazer redimensionamento da energia
de toda a estrutura olímpica.
Quando ligou, começamos
a perceber problemas, corrigir. Entra um pouco a tensão, pressão. Não é um processos linear, é dinâmico”.
Segundo ele, ao perceber
os problemas nos apartamentos, “nossos hóspedes
estavam ficando bastante
nervosos”. “O ritmo das negociações é sempre muito
tenso e muito produtivo. A
gente se reúne com os chefes de equipe duas vezes por
dia, é sempre uma pancadaria, mas sempre se chega
a uma conclusão unânime.
Faz parte desse tipo de ambiente”, afirmou Andrada,
que negou que o responsável pela administração da
Vila Olímpica será demitido.
“Demitir resolve alguma coisa?”
Desde o início da manhã
de domingo até a noite de
terça-feira, 120 delegações
ocupavam a Vila. No total,
1.700 pessoas deveriam dormir no local na noite de segunda, sendo 400 atletas.
A construtora Odebrecht e a Carvalho Hosken
não quiseram se manifestar
sobre os problemas na Vila
Olímpica. O consórcio Ilha
Pura, composto pelas duas
empresas para construir e,
após a Olimpíada e a Paraolimpíada, comercializar o
empreendimento formado
pelos 3.604 apartamentos,
informou que só o Comitê
Organizador se pronunciaria sobre o tema.

Brasileiros fazem menos cirurgias
plásticas por causa da crise

LICENÇA DA CETESB
PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, HIGIENIZADORA E LIMPA FOSSA
LTDA – EPP torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de
Operação para serviço de limpeza de fossas sépticas, coleta e disposição final de lodo,
sito à Rua Professor Demétrio Boueri, 431, Chácara Galega, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
NOVAMETAL DO BRASIL LTDA torna público que requereu na CETESB – Agência
Ambiental de Taubaté – a Renovação da Licença de Operação nº 3004666,
para beneficiamento de rolo de fio de aço inox para barras de aço inox no ramo
de metalurgia, sito à Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 695, Dist. Industrial,
Pindamonhangaba/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Folclórica de Pindamonhangaba CNPJ 11.302.408/0001-34, convoca
os membros de sua Diretoria para Assembleia Geral Extraordinária:
Data: 13.08.2016
Horário:19h
Assunto: Dissolução e Baixa, da Associação na Receita Federal e Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba-SP.
Local: Rua José Ricardo Atayde Marcondes, Nº 84 – Morumbi - PindamonhangabaSP.
Geraldo Donizeti de Carvalho - Presidente

De acordo com o ISAPS
– Sociedade Internacional
de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil, que antes
era o primeiro país a aparecer na lista das pessoas
que mais faziam cirurgias
plásticas, perdeu seu posto
para EUA e Japão – o motivo tem sido a crise desde
meados de 2014. Os brasileiros estão abrindo mão
de coisas que podem esperar em razão desse grande
aperto econômico no orçamento.
Neste sentido, o bem
-estar e a autoestima dão
lugar às necessidades
primárias e primordiais,
e acabaram deixando o
sonho da cirurgia plástica mais distante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que o
movimento dos consultórios procurando procedimentos caiu 20% no último ano. Apesar da crise
afetar somente o Brasil
e não o mundo, muitos
brasileiros ainda desejam

realizar pelo menos um
procedimento ao longo
da vida.
E é inevitável: o primeiro caso a se pensar é o financeiro. Apesar da crise,
algumas instituições buscam ajudar pacientes neste sentido. Afinal cirurgia
plástica não é mais sinônimo de banalidade, e sim,
de saúde. Há empresas de
assessoria administrativa ,
como o Centro Nacional –
Cirurgia Plástica, que oferece soluções para o pagamento de procedimentos
cirúrgicos, que podem ser
parcelados de acordo com
a possibilidade financeira dos interessados. Os
médicos são devidamente
credenciados pela rede e
os exames previamente realizados sem grandes problemas. “Pesquisar sobre a
cirurgia, suas consequências e médicos- cirurgiões
é essencial, porém, muitos
pacientes quando pensam
no financeiro desistem
antes de tentar”, enfatiza

Arnaldo Korn, diretor do
Centro Nacional.
Mas, superando a parte burocrática e o medo
do financiamento, adultos
e até mesmo aqueles que
estão entrando na terceira
idade – que se preocupam
cada vez mais com a aparência, se importando com
os primeiros traços de envelhecimento que podem
surgir – optam em realizar
as cirurgias. Por isso, em
cirurgias de rosto, o Brasil continua sendo o campeão, com pouco mais de
500 mil procedimentos.
De acordo com a Sociedade Americana de
Cirurgiões Plásticos, no
ano passado foram feitos cerca de 1,7 milhão
de procedimentos estéticos e alguns deles foram
os campeões de procura:
Mamoplastia de aumento
(aumento dos seios), Lipoaspiração, Rinoplastia
(cirurgia de nariz), Blefaroplastia (cirurgia de
pálpebras) e Abdomino-

plastia (cirurgia de abdômen). Estas cirurgias refletem a incansável busca
pelo que é belo e perfeito
no corpo, principalmente
a face.
“Apesar de realizarem
os procedimentos, essas
pessoas querem discrição e nada muito aparente. Querem se sentir bem
consigo mesmas e buscam
qualidade de vida”, analisa
Korn. Os tratamentos minimamente invasivos também continuam com relativa alta de procura, como
o peeling, preenchimento
facial, depilação a laser,
entre muitos outros.
O objetivo das cirurgias plásticas é justamente
isso: livrar dos incômodos.
Corrigir algo para que possamos ter mais autoestima
é o motivo delas serem tão
requisitadas e procuradas
no mundo inteiro. E nunca
a autoestima esteve tão em
pauta quanto agora, onde
ela virou sinônimo de qualidade de vida e bem-estar.
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Roubos de carro sobem em SP
e homicídios têm queda recorde
O número de veículos
roubados no Estado de
São Paulo e na capital paulista cresceu no mês de junho, na comparação com
o mesmo mês do ano passado. Na cidade, a alta foi
de 14,3% nos roubos, de
2,5 mil para 2,9 mil casos,
e de 22,9% nos furtos, saltando de 3,3 mil registros
em junho de 2015 para 4
mil casos em junho passado. No Estado, os roubos
de veículos aumentaram
12,35% e o furtos, 13,3%.
Houve ainda aumento
de 19% nos casos de estupro: 811 registros só no
mês de junho no Estado,
ante 681 casos no mesmo
mês de 2015. Os dados são
da Secretaria Estadual da
Segurança Pública. O titular da pasta, Mágino Alves
Barbosa Filho, relacionou

o aumento dos casos de
roubo a veículos à crise
econômica. “O que notamos foi um aumento nos
casos de crimes contra o
patrimônio”, disse.
Ao tratar apenas dos
casos envolvendo veículos, ele declarou que “estão sendo programadas”
ações em desmanches de
veículos para localizar receptadores de peças roubadas e, assim, reduzir
os roubos. O secretário,
no entanto, destacou que,
comparando o período
dos seis primeiros meses
do ano com o primeiro semestre de 2015, o número
de roubos de veículos no
Estado caiu de 38,9 mil
casos, em 2015, para 37,9
mil registros - redução de
2,64%.
Na capital, os roubos

em geral, categoria que
exclui a subtração de veículos, de bancos e de
cargas, teve registro
de mil casos a mais na
comparação com junho
do ano passado. Pulou
de 11,8 mil para 12,8
mil crime, crescimento
de 8,9%. Já no Estado,
esse delito aumentou de
24,1 mil ocorrências em
junho de 2015 para 26,5
mil registros neste ano
(+9,9%).
O aumento dos roubos
ocorre mesmo com a polícia registrando o número recorde de prisões. Só
nos primeiros seis meses
do ano, foram detidas 96
mil pessoas no Estado, o
maior número para o período desde 2001, início da
série histórica. Em relação
ao primeiro semestre de

2015, o aumento é de 8%.
Ao mesmo tempo que
o número de prisões cresceu, o de mortes de civis
em “razão de intervenção
policial” caiu no período:
ao todo, nos seis primeiros meses do ano, 380
pessoas foram mortas por
policiais, na avaliação da
secretaria. Nos primeiros
seis meses de 2015, foram
nove casos a menos, uma
redução de 2,3%. Os dados incluem mortes ocorridas em confronto com
policiais que estavam de
serviço de folga.
O período registrou
ainda um aumento do número de policiais militares
assassinados por criminosos. Ele pulou de oito casos no primeiro semestre
de 2015 para dez ocorrências neste ano, até junho.

Maconha representa 76%
do que a polícia encontra
Jotabê

A apreensão de maconha
registrada nas delegacias de
polícia de São Paulo representa 76,47% de toda droga
recolhida entre janeiro do
ano passado e maio deste
ano. Das 9,6 toneladas de
entorpecentes apreendidas,
7,36 toneladas são da erva,
seguida por cocaína (1,8
tonelada). A “liderança” da
planta é histórica: se mantém desde 2007, ano mais
distante na relação obtida
por meio da Lei de Acesso à
Informação.
A maconha é uma droga
que pesa mais: os usuários
precisam de porções maiores do entorpecente para o
uso, segundo a polícia. É

também a mais consumida. O Levantamento Nacional Antidrogas (Lenad),
pesquisa feita em 147 municípios em 2012, apontou
que 6,8% dos brasileiros já
a experimentaram. E 2,9%
haviam usado ao menos
uma vez no ano anterior.
O destaque no perfil das
drogas apreendidas nas delegacias de São Paulo é o
crescimento repentino de
uma quarta categoria, que
a Polícia Civil registra apenas como “outras”. Trata-se
principalmente de drogas
sintéticas, como ecstasy e
LSD, além de lança-perfume
e, mais raro, heroína e haxixe. Só entre janeiro e maio

deste ano, foram aprendidos 180 quilos de drogas
classificadas como “outros”
na cidade. No ano passado
inteiro, haviam sido apreendidos 100 quilos. E em 2014,
apenas 25 quilos
A pesquisadora Clarice
Madruga, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), uma das coordenadoras do Lenad, afirma que o
crescimento do uso de drogas
sintéticas é um fenômeno
mundial. “Em São Paulo, a
polícia não tem instrumentos
para detectar corretamente
o que é cada droga sintética.
Classificam tudo como ecstasy, mas não sabem o que é
realmente”, afirma.

Sem papel, USP atrasa
diplomas por quatro meses
Sem papel, a Universidade de
São Paulo (USP) suspendeu parcialmente em março a impressão
de diplomas para alunos que concluíram a graduação ou a pósgraduação. Apenas os casos considerados urgentes foram atendidos
nos últimos quatro meses. Segundo a universidade, aproximadamente 4 mil estudantes aguardam
seus diplomas.
A instituição afirmou que a
emissão dos certificados foi interrompida em março porque o estoque do papel usado estava “baixo”.
No entanto, não informou quanto
ainda havia no estoque quando a
reitoria determinou a suspensão
parcial. Ontem, a universidade
informou que um lote do material
foi entregue e que a emissão será
“imediatamente retomada”.
Os papéis usados para a impressão dos diplomas são confeccionados pela Casa da Moeda do

Brasil, empresa estatal do governo federal. De acordo com o Diário
Oficial, a universidade só firmou
novo contrato com a empresa no
dia 15 de março, no valor de R$
444,8 mil, para a entrega de 80
mil diplomas em 20 meses. A USP
não esclareceu por que o contrato
só foi assinado quando o estoque
já estava baixo.
Em nota, a Casa da Moeda informou que o contrato previa prazo de 150 dias para a primeira entrega. Ou seja, a empresa estatal
teria até o dia 14 de agosto para
entregar os primeiros 4 mil diplomas.
A empresa afirmou que a USP
solicitou urgência na entrega de
pelo menos 6 mil diplomas - no entanto, não informou quando o pedido de urgência foi feito. “A fim de colaborar com a instituição, a Casa da
Moeda enviou, antecipadamente,
7.500 diplomas no dia 21 de julho.”

Urgência
Em nota, a USP declarou que
nos últimos quatro meses atendeu
apenas os casos que foram considerados urgentes, como estudantes que foram aprovados em concursos públicos ou que precisavam
de comprovação da conclusão do
curso para empresas ou viagens
ao exterior. A instituição não informou quantos pedidos urgentes
foram atendidos.
Funcionários que trabalham
nos setores de atendimento aos
alunos das unidades e pediram
para não ser identificados informaram que essa foi a primeira
vez que a universidade ficou sem
imprimir diplomas. Para os alunos que solicitavam a emissão do
documento, as unidades encaminharam e-mail esclarecendo a situação, sem informar que havia
brecha para casos urgentes.

Márcio Fernandes

Nos primeiros seis meses do ano, foram detidas
96 mil pessoas no Estado

Homicídios Têm redução
A Secretaria Estadual da Segurança também voltou
a comemorar queda recorde no número dos registros
de assassinatos ocorridos no Estado. Nas contas da gestão Geraldo Alckmin, a redução desta vez foi de 11,74%
no Estado, de 264 para 233 ocorrências. No semestre,
a queda acumulada é de 18,11%. Para o governo, São
Paulo atingiu a taxa de 8,19 homicídios para cada
grupo de 100 mil habitantes, abaixo portanto do nível
de dez casos por cem mil habitantes, usado por especialistas em saúde para determinar quando uma doença é
epidêmica em uma população.
O secretário, no entanto, não soube dizer se, no
semestre ou no mês passado, a Polícia Civil reclassificou
algum registro de crime como “lesão corporal” ou “morte suspeita” para homicídios, alterando as estatísticas
mensais. “Se houver algum caso, será corrigido”, disse o
secretário Alves.
Em março, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou
que delegacias de polícia vinham registrado casos de
assassinatos como “morte suspeita”. Além de omitir
casos de homicídios das estatísticas oficiais, criando
uma redução artificial dos casos, a prática fez com
que assassinatos deixassem de ser investigados pelos
policiais, resultando em impunidade para autores de
assassinados na cidade de São Paulo.

Financiamento
imobiliário com
poupança chega a
R$ 22,6 bi no 1º semestre
Os
financiamentos
imobiliários com recursos
da poupança (SBPE) totalizaram R$ 22,6 bilhões
no primeiro semestre deste ano, montante 49,5%
menor que o registrado
um ano antes, de R$ 44,8
bilhões, segundo dados
da Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No período,
conforme a entidade, foram financiados 100,5
mil imóveis, quantidade
49,7% inferior a de 12 meses, com 199,9 mil unidades.
De acordo com a Abecip, apesar dos primeiros
meses do ano serem sazonalmente mais fracos, há
“leves sinais” de que o pa-

tamar de financiamentos
imobiliários com recursos
da poupança começou a se
estabilizar e já sugere “inflexão positiva”.
Somente em junho, os
financiamentos imobiliários totalizaram R$ 4,3
bilhões, montante 9,5%
maior que o registrado
em maio, de R$ 3,9 bilhões. Segundo a Abecip,
foi o segundo melhor mês
de 2016. Em relação ao
mesmo período do ano
passado, a cifra foi 27,3%
menor.
Em termos de unidades financiadas, foram
19,7 mil imóveis em junho, conforme a Associação, crescimento de 5,9%
ante maio. Em um ano, foi
registrada queda de 23%.
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Corinthians disputa
Florida Cup em
Campeão com Bauza, Buffarini
está confirmado no Tricolor
janeiro de 2017
O lateral-direito foi o sexto reforço do São Paulo na janela
de transferências internacionais

O Corinthians é o primeiro
time brasileiro confirmado na
terceira edição da Florida Cup,
em janeiro de 2017, nos Estados
Unidos. O superintendente de
marketing do Timão, Gustavo
Herbetta, está em Orlando, onde
participou de uma coletiva de
imprensa oficial da competição,
na terça-feira (26). Na oportunidade, além do Corinthians, foram confirmados na edição 2017
do torneio o Bayer Leverkusen,
da Alemanha, e o Barcelona de
Guayaquil, no Equador.
“Na nossa visão, a Florida Cup é uma competição que
atende todos os requisitos técnicos para uma pré-temporada
ideal. Além disso, nos propicia
intercâmbio e ações de marketing junto ao nosso torcedor local. Será a nossa terceira participação e esperamos aproveitar
mais uma vez essa oportunidade”, disse Herbetta.
A Florida Cup marcou o início da preparação alvinegra
tanto em 2015 quanto em 2016.
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O Tricolor resolveu na manhã
dessa terça-feira (26) uma divergência no sistema TMS FIFA e
oficializou a contratação do versátil
argentino Julio Buffarini, que estava no San Lorenzo-ARG e assinou
contrato válido pelas próximas
três temporadas. Para solucionar o
caso, o clube enviou à CBF (responsável pelo encaminhamento
à FIFA) toda a documentação
necessária para consumar a transferência, que tinha sido realizada
no dia 19, e a FIFA reconheceu
que o trabalho foi realizado dentro
do prazo. Assim, a equipe concretizou a contratação do jogador de
27 anos, que será incorporado ao
elenco são-paulino ainda nesta
semana.
O lateral-direito foi o sexto
reforço da do São Paulo na janela
de transferências internacionais.
Antes dele, o técnico Edgardo Bau-

za tinha recebido Maicon, Cueva,
Gilberto, Douglas - ainda aguardando sua rescisão de contrato
com o Dnipro-UCR – e Andrés
Chávez, que era companheiro de
Jonathan Calleri no Boca Junmiors
-ARG e chegou por empréstimo de
um ano.
Referência do San Lorenzo, Buffarini teve uma parceria vitoriosa
com Patón no clube argentino.
Juntos, os dois conquistaram a
Libertadores da América, em 2014,
e disputaram o Mundial de Clubes
da FIFA no mesmo ano. Revelado
no Talleres-ARG, o ala se destacou
ao longo da carreira por sua entrega e versatilidade. No currículo,
o lateral traz ainda as campanhas
vitoriosas do Apertura do Campeonato Argentino, em 2013, da
Supercopa Argentina, em 2015, e
passagens por Atlético Tucumán
-ARG e Ferro Carril-ARG.
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A Florida Cup marcou o início da preparação
alvinegra tanto em 2015 quanto em 2016
No ano passado, o Timão jogou
contra dois times alemães - derrota para o Colônia, por 1 a 0, e
vitória sobre o Bayer Leverku-

sen por 2 a 1. Neste ano, o Corinthians perdeu para o Atlético-MG
por 1 a 0 e venceu o ShaktarDonetsk, da Ucrânia, por 3 a 2.

Lucas Lima preocupa e Dorival diz que meia
já acusou desconforto antes de jogo
Sacado para a entrada de Fernando Medeiros aos 27 minutos
do segundo tempo do jogo contra
o Vitória, no último domingo, em
Salvador, o meia Lucas Lima se
tornou a principal preocupação
do Santos para as próximas partidas. Com dores na coxa esquerda, ele passará por exames para
saber a gravidade de uma possível lesão que poderia afastá-lo dos
gramados por algum tempo.
Antes de deixar o gramado, o

meio-campista ajudou o time santista a derrotar a equipe baiana
por 3 a 2 e se garantir na quarta
posição do Brasileiro, com 29
pontos. Agora, porém, se tornou
dúvida do time para os duelos que
virão pela frente, sendo o primeiro deles nesta quarta-feira contra
o Gama, às 22 horas, na Vila Belmiro, pelo confronto de volta da
terceira fase da Copa do Brasil.
Dorival Júnior admitiu que
o próprio Lucas Lima já havia
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Lucas Lima é dúvida para os próximos jogos

acusado um certo desconforto
muscular antes da partida contra o Vitória, mas garantiu que
estava em condições de atuar.
Entretanto, não suportou as dores
e precisou ser substituído.
“Ainda não sei se a lesão é
grave. Ele pediu para sair e vamos
analisar. Está com dificuldade e o
departamento médico me deixou
ciente da situação. Acredito na
palavra do atleta e vamos até
onde dá. Enquanto ele me passar
confiança, é natural que entre
em campo para atuar”, ressaltou
Dorival, em entrevista coletiva, na
qual depois enfatizou que Lucas
Lima “mais do que ninguém, pode
mensurar a dor” que está sentindo.
Apesar de ter empatado por 0 a
0 com o Gama no confronto de ida
do mata-mata da Copa do Brasil, na
semana passada, e agora precisar
de ao menos uma vitória simples
para avançar, Dorival Júnior admite poupar titulares no duelo. “Vamos
ver os que estarão em condições.
Muita gente saiu reclamando muito
depois do jogo de domingo”, avisou
o treinador, também já de olho no
jogo diante do Cruzeiro, neste domingo, na Vila Belmiro.

Vitor Hugo tem proposta da Fiorentina

Palmeiras recusa propostas por
Vitor Hugo e Róger Guedes
O Palmeiras recusou nessa
segunda-feira duas propostas
por titulares do time. O Spartak
Moscou, da Rússia, apresentou
oferta de cerca de R$ 29 milhões
pelo atacante Róger Guedes, que
ainda tem sondagem do ZenitSt
Petersburg, do mesmo país. Outro
jogador procurado foi o zagueiro
Vitor Hugo, que recebeu procura
da Fiorentina, da Itália, disposta a
pagar R$ 25 milhões.
As negativas do clube pelos jogadores se justificam pela vontade
em manter o time para a disputa
do Brasileiro e também pelas propostas não representarem um lucro
significativo. A dupla não têm os direitos econômicos pertencentes em

sua totalidade ao Palmeiras, que
ainda tem acordos que lhe obrigam
a gastar pelos dois jogadores.
O Palmeiras é dono de 50%
dos direitos econômicos de Vitor
Hugo, mas teria que repassar
parte do valor de uma possível negociação para a Crefisa - cerca de
R$ 6 milhões. A empresa ajudou a
bancar a contratação do defensor.
No caso de Róger Guedes, a diretoria é dona de somente 25% da
fatia e tem um pré-acordo com o
Criciúma, de comprar em dezembro deste ano mais 25%.
O próximo jogo do Verdão é
contra o Botafogo, desfalque certo
é o volante TchêTchê, suspenso
pelo terceiro cartão amarelo.
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Varejão pode ser cortado da Olimpíada
Anderson Varejão
corre sério risco de
ficar fora dos Jogos
Olímpicos. A 11 dias
da estreia contra a
Lituânia, em 7 de
agosto, o pivô está
nos Estados Unidos
sendo avaliado pelos
médicos do Golden
State Warriors,
equipe que defende
na NBA, depois de
reclamar de intensas
dores nas costas. O
jogador estava afastado dos treinamen-

tos desde o começo
da semana passada.
A viagem foi um
exigência da franquia de Oakland. Segundo fontes próximas ao jogador que o
que mais desagradou
foi o fato de o pivô
ter se apresentado
à seleção do técnico argentino Rubén
Magnano em plenas
condições médicas
e físicas. Todos os
atletas que atuam na
NBA realizam uma

bateria de exames ao
final da temporada e
o brasileiro foi aprovado.
Até pelo resultado
positivo nesta avaliação, o Golden State
renovou contrato
com Varejão por
mais um ano.
Ainda de acordo
com pessoas próximas ao pivô, Magnano tem exagerado
na intensidade dos
treinos e, com isso,
teria provocado o

problema nas costas
de Varejão. A primeira vítima teria sido
o também pivô Vitor
Faverani, cortado
por causa de uma
contusão no joelho
direito uma semana
depois do início da
preparação. Leandrinho, Marcelinho
Huertas e Nenê, também precisaram se
afastar em algumas
atividades por reclamarem de problemas
médicos.

Treinos intensos podem ser causa das dores

