Ano 135

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Edição 8.770

11 DE AGOSTO DE 2016

Helvio Romero

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
cresce em 9 dos 14
locais pesquisados
no mês de junho
A indústria registrou alta na
produção em nove dos 14 locais pesquisados na passagem
de maio para junho, segundo
os dados da Pesquisa Industrial
Mensal - Produção Física Regional, divulgados na quarta-feira,
10, pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística.
Na mesma base de comparação, a produção industrial

em São Paulo avançou 1,5%. Na
comparação com junho de 2015,
a produção paulista recuou
3,1%. Nessa ótica de comparação, houve queda em 11 dos 15
locais pesquisados.
Na média, a produção industrial recuou 6,0% em junho ante
igual mês de 2015, como revelou
o IBGE na semana passada.
PÁGINA 3

Paraná e SP determinaram alta
do ﬂuxo total de veículos em julho
O crescimento de 2,3% do
ﬂuxo total de veículos pelas estradas pedagiadas em julho,
comparativamente a junho,
descontados os efeitos sazonais, foi determinado pelas

Secretaria do
Consumidor
abre processo
contra a TIM
por publicidade
enganosa
Diversos segmentos da indústria têm dado sinais de recuperação

PÁGINA 2

expansões de 2,8% nas passagens de veículos pelas praças
de pedágios nas estradas paranaenses e de 2,7% nas estradas paulistas.
PÁGINA 2
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Energia recua 3% e pode ajudar a conter inﬂação de agosto
A tarifa de energia elétrica
ﬁcou 3,04% mais barata em julho, o equivalente a uma contribuição negativa de 0,11 ponto porcentual para a inﬂação
do mês. O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo

VENDAS DE CIMENTO
NO MERCADO
INTERNO CAEM
11,7% EM JULHO
PÁGINA 3

Mário Ângelo

(IPCA) registrou alta de 0,52%,
informou o Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística.
A conta de luz mais barata fez
os gastos das famílias com Habitação recuarem 0,29% em julho.
PÁGINA 3

BRASIL REGISTRA
65% A MAIS DE
QUEIMADAS
EM 2016

PÁGINA 5

Safra de grãos pode ter
maior recuo em 20 anos
A seca no cerrado em 2016
está mais forte do que nos últimos anos e atingiu em cheio a
safra de milho, principal responsável pelas estimativas de que a
produção nacional de grãos encerre o ano com a maior quebra
em 20 anos.

O IBGE informou que o Levantamento Sistemático da Produção
Agrícola de julho projeta uma safra
de 189 milhões de toneladas de grãos
em 2016, recuo de 9,8% em relação à
produção de 2015, de 209,4 milhões
de toneladas.
PÁGINA 3

BRASIL E ARGENTINA
LANÇAM CAMPANHA
CONTRA RIVALIDADE
DE TORCIDAS
NA RIO 2016

Comissão adia
novamente
votação do projeto
sobre jogos de azar

PÁGINA 5

PÁGINA 2

Conta de energia elétrica menos cara fez gastos das famílias diminuírem

PERITOS DO INSS TÊM 14 DIAS PARA ADERIR
A PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS
Os peritos médicos interessados em participar da
força-tarefa de revisão dos
benefícios auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez
têm 14 dias para assinar termo
de adesão ao programa. A in-

formação está em resolução do
INSS que institui o ‘Programa
de Revisão dos Benefícios por
Incapacidade’ e estabelece regras para os peritos.
O documento de ontem reaﬁrma que são alvo das novas

perícias segurados desses dois
benefícios mantidos pelo INSS
há mais de dois anos. Também
conﬁrma que os peritos participantes do programa receberão
bônus de R$ 60 por perícia.
PÁGINA 2
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Peritos do INSS têm 15 dias
para aderir a programa de
revisão de benefícios
Os peritos médicos interessados em participar
da força-tarefa de revisão
dos benefícios auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez têm 15 dias para
assinar termo de adesão
ao programa. A informação está em resolução do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que
institui o 'Programa de
Revisão dos Benefícios
por Incapacidade' e estabelece regras para os peritos. Na semana passada,
o governo divulgou os critérios de convocação dos
beneficiários que passarão
pela reavaliação.
A resolução de ontem
reafirma que são alvo das
novas perícias segurados
desses dois benefícios
mantidos pelo INSS há
mais de dois anos. Também confirma que os peritos participantes do programa receberão bônus de
R$ 60 por perícia. "Todos
os peritos médicos previdenciários ativos e sem
impedimentos de atendimento ao público poderão
optar por participar deste
programa, inclusive os peritos médicos previdenciários em cargos de gestão

lotados nas gerências executivas", diz o texto. No
âmbito da revisão, cada
perito poderá realizar até
quatro perícias por dia útil
ou até 20 perícias em dias
não úteis.
No mês passado, o governo anunciou um pente-fino nesses benefícios.
Em um prazo de até dois
anos, espera-se reavaliar
1,7 milhão de seguros. De
acordo com o Ministério
do Desenvolvimento Social e Agrário, pasta à qual
o INSS agora está vinculado, o gasto anual do governo com pessoas que se
enquadram no grupo dessas revisões é de R$ 7,5 bilhões, no caso do auxíliodoença, e de R$ 20 bilhões
com a aposentadoria por
invalidez. Com a revisão,
a expectativa é obter uma
economia aproximada de
R$ 7 bilhões por ano.
Sobre a adesão dos peritos, o INSS prevê que até
80% dos 4,3 mil peritos do
órgão entrem no programa. Somente depois dessa etapa de inscrição dos
peritos na força-tarefa, as
convocações começarão a
ser feitas, por telefone ou
carta.
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Comissão adia novamente
a votação do projeto
sobre jogos de azar
Divulgação

A Comissão Especial
instalada para analisar o
Projeto de Lei (PL) 442, de
1991, que abrange o marco regulatório dos jogos
no Brasil, adiou, mais uma
vez, a votação da matéria.
Agora, o presidente do colegiado, deputado Elmar
Nascimento
(DEM-BA),

convocou nova reunião
para a próxima quarta-feira, 17, para tratar do tema.
O relator do projeto, deputado Guilherme
Mussi (PP-SP), utilizará
esta semana para analisar
quais sugestões irá adotar
em seu relatório e pretende que o tema seja votado

na próxima semana. "Vou
analisar o que irei acatar,
acrescentaram muitos pedidos ao projeto", disse
após o fim da sessão de
hoje. O relator é a favor da
legalização.
Esta não é a primeira
vez que a comissão tenta
votar o projeto, mas desta

Paraná e SP determinaram
alta do fluxo total de veículos
em julho, diz ABCR
O crescimento de 2,3%
do fluxo total de veículos
pelas estradas pedagiadas
em julho, comparativamente a junho, descontados os efeitos sazonais,
foi determinado pelas expansões de 2,8% nas passagens de veículos pelas
praças de pedágios nas
estradas paranaenses e de
2,7% nas estradas paulistas. Os dados foram divulgados na quarta-feira, 10,
pela Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias (ABCR) e pela
Tendências Consultoria
Integrada.
O aumento do movimento nas estradas do
Paraná no mês passado,
segundo a ABCR, foi determinado pelo crescimento de 6,2% no fluxo
dos veículos leves. No
caso dos pesados, houve
queda de 1,5%. Os dados
estão livres dos efeitos sazonais. Na comparação de
julho com o mesmo mês
no ano passado, o índice
total do Estado do Paraná
aumentou 0,7%. O fluxo
de veículos leves cresceu
4,4%, enquanto o fluxo de
pesados registrou queda
de 5,8%.
Nos últimos 12 meses,

Secretaria do
Consumidor
abre processo
contra a
TIM por
publicidade
enganosa
Divulgação

Os dados foram divulgados na quarta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias e pela Tendências Consultoria Integrada
o fluxo total nas estradas
paranaenses recuou 2,2%.
Considerando essa mesma
base de comparação, o fluxo de leves e pesados registraram queda de 2,9%
e 0,9%, respectivamente.
Por fim, no acumulado do
ano, o fluxo total registrou
queda de 1,5% no Paraná.
O fluxo de veículos leves
recuou 2,1% e o de pesados, 0,3%.
Em São Paulo, o aumento de 2,7% no fluxo
total de veículos pode ser
contado da seguinte forma. Os leves aumentaram
em 3,6% as passagens

Fundação Dr. João Romeiro

nos pedágios e os pesados reduziram em 1,9% a
circulação, descontados
as influências sazonais.
Na comparação sobre julho de 2015, o índice total
de São Paulo apresentou
queda de 2,4%. O fluxo
de veículos leves e pesados registraram queda de
0,4% e 8,7%, pela ordem.
Nos últimos 12 meses,
o fluxo total do Estado de
São Paulo recuou 2,7%.
Considerando essa mesma base de comparação,
o fluxo de leves registrou
queda de 1,6% e o de pesados diminuiu 5,8%. No

acumulado de janeiro a
julho, o fluxo total apresentou retração de 3% em
São Paulo. O fluxo de veículos leves recuou 2,1% e
o de pesados caiu 5,6%.
O fluxo total de veículos em julho só não cresceu acima dos 2,3% anotado pela ABCR porque
no Rio de Janeiro a circulação de veículos recuou
0,1% na comparação do
junho. A movimentação
dos leves registrou alta de
0,3%, mas a dos pesados
despencou 1,2%.
Na comparação julho
de 2016 sobre julho de

2015, o índice total do Estado apresentou queda de
4,5%. O fluxo de veículos
leves recuou 3,1%, enquanto o fluxo de pesados
caiu 11,5%. Nos últimos
doze meses, o fluxo total
do Rio encolheu 4,4%.
Considerando essa mesma base de comparação,
o fluxo de veículos leves
registrou queda de 3,4%
e o de pesados, 9,3%.
De janeiro a julho, o
fluxo total caiu 3,4%. O
fluxo de veículos leves
recuou 2,2%, enquanto
o fluxo de pesados teve
queda de 9%.

EXPEDIENTE

vez o presidente está confiante. "Estamos bem perto
de chegar a um consenso",
afirmou ele ao encerrar os
trabalhos de hoje.
A comissão está trabalhando há mais de oito
meses no tema, que já tramita no Congresso Nacional há 21 anos.

O Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC), órgão da
Secretaria Nacional
do Consumidor do
Ministério da Justiça, instaurou processo administrativo
contra a TIM Celular para investigar
supostas infrações
ao Código de Defesa do Consumidor.
O despacho com a
decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU)
da quarta-feira, 10.
A empresa tem dez
dias para apresentar
defesa.
De acordo com o
documento, há indícios de que a operadora tenha cometido
infrações ao disposto
em trechos dos artigos 4º, 6º, 31 e 37
da norma. Esses dispositivos tratam, de
um modo geral, de
transparência e harmonia das relações
de consumo e de direitos à informação
clara e proteção contra publicidade enganosa ou abusiva.
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ECONOMIA
Energia recua 3% no IPCA e pode ajudar
a conter inflação de agosto, diz IBGE
VENDAS DE CIMENTO
NO MERCADO
INTERNO CAEM 11,7%
EM JULHO, APONTA
SINDICATO
As vendas de cimento no
mercado interno brasileiro em
julho de 2016 somaram 5,2
milhões de toneladas, queda
de 11,7% em relação a julho de
2015. Os dados foram divulgados na terça-feira, 9, pelo
Sindicato Nacional da Ind ústria do Cimento (Snic) e abrangem resultados preliminares
da indústria e estimativas de
mercado.
As vendas acumuladas no
período entre janeiro e julho de
2016 alcançaram 33,4 milhões
de toneladas, queda de 13,1%
em relação aos mesmos meses
do ano passado. As vendas acumuladas nos últimos 12 meses
até julho atingiram 59,8 milhões de toneladas, uma baixa
de 12,8% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
De acordo com a pesquisa,
o recuo das vendas de cimento foi veriﬁcado em todas as
regiões do País. No Sudeste,
principal mercado brasileiro,
as vendas de cimento atingiram 2,2 milhões de toneladas
em julho, queda de 17,4% em
relação ao mesmo mês do ano
passado. No acumulado do
ano, as vendas foram de 15
milhões de toneladas, retração
de 16,1%.

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL CRESCE
EM 9 DOS 14 LOCAIS
PESQUISADOS
EM JUNHO
A indústria registrou alta
na produção em nove dos 14
locais pesquisados na passagem de maio para junho,
segundo os dados da Pesquisa
Industrial Mensal - Produção
Física Regional, divulgados na
quarta-feira, 10, pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
Na mesma base de comparação, a produção industrial
em São Paulo avançou 1,5%.
Os avanços mais intensos na
margem ocorreram no Rio de
Janeiro (5,7%), Santa Catarina (5,4%), Pará (4,9%), Rio
Grande do Sul (4,6%) e Paraná
(3,5%). Ceará (2,0%), Goiás
(1,4%) e Pernambuco (1,2%)
completaram o conjunto de
locais com índices positivos na
passagem de maio para junho.
No total nacional, a produção
industrial avançou 1,1% em
junho sobre maio.
Na comparação com junho
de 2015, a produção em São
Paulo recuou 3,1%. Nessa ótica
de comparação, houve queda
em 11 dos 15 locais pesquisados.
Na média, a produção industrial recuou 6,0% em junho ante
igual mês de 2015, como revelou o IBGE na semana passada.

A tarifa de energia elétrica ﬁcou 3,04% mais barata em julho,
o equivalente a uma contribuição negativa de 0,11 ponto porcentual para a inﬂação do mês.
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,52%, informou
o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
Houve diminuição na tarifa
de energia nas regiões de Curitiba (-11,17%, devido à queda de
13,83% em vigor desde 24 de junho), São Paulo (-5,74%, graças
à redução nas tarifas de 7,3% a
partir de 4 de julho em uma das
concessionárias) e Porto Alegre
(-0,29%, devido ao corte de 7,5%
em vigor desde 19 de junho).
Além disso, houve redução nas
alíquotas do PIS/COFINS em
dez das treze regiões pesquisadas pelo IBGE.
A conta de luz mais barata fez
os gastos das famílias com Habitação recuarem 0,29% em julho.
Mas a taxa de água e esgoto ﬁcou
1,09% mais cara no mês, sob inﬂuência das regiões de Goiânia
(8,77%, devido ao reajuste de
9,10% a partir de 1º de julho),
Porto Alegre (5,35%, por causa do
reajuste de 11,45% também em 1º
de julho), Salvador (1,85%, tendo
em vista o reajuste de 9,98% em
vigor desde 6 de junho) e Brasília
(0,25%, onde o reajuste de 7,95%
vigora desde 10 de junho).

Divulgação

Em agosto, a taxa de água e
esgoto volta a pressionar a inﬂação devido ao reajuste de 10,87%
em Vitória, a partir do dia 1º do
mês. Já a conta de luz deve
ajudar a reduzir o IPCA.
O indicador ainda
absorverá parte
da redução na
conta de luz de São
Paulo, mas também
de Belém (-7,5% a partir de 7 de agosto) e Vitória (-12,14%, também em 7
de agosto).
Monitorados
Segundo o IBGE, a inﬂação de monitorados recuou de
uma alta de 0,24% em junho
para queda de 0,10% em julho
justamente porque foi puxada
pela queda na tarifa de energia
elétrica. A gasolina também recuou: -0,39%, o equivalente a
-0,02 ponto porcentual.
“A gasolina caiu menos do
que no mês passado. Mas qualquer variação negativa tende a
puxar o índice para baixo”, explicou Eulina Nunes dos Santos,
coordenadora de Índices de Preços do IBGE.
A taxa acumulada pela inﬂação de bens e serviços monitorados no intervalo de 12 meses
desacelerou de 9,92% em junho
para 8,55% em julho.

A tarifa de energia ﬁcou 3,04 mais barata em julho

Serviços
A inﬂação de serviços acelerou de 0,33% em junho para
0,62% em julho, segundo os dados do IPCA. No entanto, a alta
não foi consistente, porque foi
puxada pelo reajuste de 19,22%
no último mês, avaliou Eulina.
“Não podemos dizer que foi
uma alta consistente, porque as

passagens aéreas são bastante
sazonais”, aﬁrmou Eulina.
Em junho, as passagens aéreas tinham recuado 4,56%. A
alta de julho foi motivada pelo
aumento da demanda por conta
da Olimpíada.
O movimento fez a taxa acumulada pela inﬂação de serviços em
12 meses interromper a trajetória
de desaceleração: passou de 7,02%
em junho para 7,11% em julho.

Safra de grãos pode ter maior queda em 20 anos
A seca no cerrado em 2016 está mais
forte do que nos últimos anos e atingiu em
cheio a safra de milho, principal responsável pelas estimativas de que a produção
nacional de grãos encerre o ano com a
maior quebra em 20 anos.
O IBGE informou que o Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA)
de julho projeta uma safra de 189 milhões
de toneladas de grãos em 2016, recuo de
9,8% em relação à produção de 2015, de
209,4 milhões de toneladas.
Se conﬁrmada, será a maior queda em
20 anos, superada apenas pelo tombo de
13,3% na safra de 1996. Em termos absolutos, a redução de 20,5 milhões de toneladas será a maior perda da série histórica
do IBGE, iniciada em 1975.

“É natural do cerrado chover pouco
nesta época do ano, mas não tão pouco
assim”, disse o gerente do LSPA, Carlos
Alfredo Barreto Guedes.
Soja
A safra estimada para a soja, já totalmente colhida, é de 96,3 milhões de
toneladas, queda de 0,9% em relação a
2015. Já a safra de milho terá quebra
bem maior: a projeção é de produção
total de 67,9 milhões de toneladas,
20,5% abaixo dos 85,5milhões de toneladas de 2015.
O quadro começou a aparecer nas estatísticas da agropecuária na metade do
primeiro semestre e vem piorando mês
Divulgação

a mês. A projeção da safra total de julho
está 1,5% menor do que a de junho, pois
a seca se manteve e agravou a quebra na
produção do milho de segunda safra, que
ainda está sendo colhida. A projeção de
julho para a safra total de milho ﬁcou 3%
abaixo da de junho.
Segundo Guedes, agrava o quadro o
fato de a participação da segunda safra no
total ter crescido na última década. Em
2016, a segunda safra deverá responder
por 63% do total. Outro fator agravante
é que o clima favorável dos últimos anos
levou agricultores a apostarem mais no
milho de segunda safra.
“Nos últimos três, quatro anos, o clima
foi muito bom no cerrado, melhor do que
o histórico, com chuvas acima da média.
Os produtores foram apostando cada vez
mais no milho de segunda safra. Agora, a
queda, quando veio, foi um tombo”, aﬁrmou o técnico do IBGE.
Feijão

Se conﬁrmada, será a maior queda em 20 anos, superada apenas
pelo tombo de 13,3% na safra de 1996

As estimativas de julho do IBGE mostram ainda que não dá para esperar alívio
na situação da produção de feijão. A quebra na safra tem impulsionado os preços
do alimento.
O quadro perdeu força na terceira e última das safras do produto, mas isso não
será suﬁciente para uma recuperação, até
porque a terceira safra de feijão é menor
do que as duas primeiras.
Segundo o IBGE, a primeira safra
deve produzir 1,3 milhão de toneladas,
recuo de 8,4% ante 2015. Já a segunda terá 1,1 milhão de toneladas, tombo
de 12,5% em relação a 2015. Embora a
estimativa da produção da terceira safra tenha crescido 1,0% na passagem de
junho para julho, para 437,9 mil toneladas, ainda assim será 1,2% menor do
que em 2015.
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EDITAL DE CHAMADA DA
SOCIEDADE CIVIL PARA
O CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PINDAMONHANGABA/
SP
PROCESSO DE
ELEIÇÃO PARA OS
REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA
A GESTÃO 2016/2018 DO
CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PINDAMONHANGABA.
2ª CHAMADA PARA
AS ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES DE BAIRRO
O CMAS – Conselho
Municipal da Assistência
Social de Pindamonhangaba
na
pessoa
de
seu
Presidente, no uso de suas
atribuições legais, com base
na Lei Municipal 3.199/96,
convoca
a
Sociedade
Civil,
no
segmento
abaixo
identificado
e
devidamente reconhecido
para o credenciamento e
inscrição de candidatos
visando a participação na
Assembléia para a Eleição
dos
Representantes
da Sociedade Civil que
deverão integrar o Conselho
Municipal de Assistência
Social, Gestão – 2016/2018,
cujas normas são regidas
pelo presente Edital.
REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocadas
para votar e serem votadas
a uma das 14 (catorze)
vagas de representação da
sociedade civil do CMAS de
Pindamonhangaba, sendo 7
(sete) vagas para titulares
e 7 (sete) vagas para
suplentes, nos termos deste
Edital, as Associações de
Moradores de Bairros, que
acolhe o previsto no artigo
8º do Regimento Interno do
CMAS, que diz:
“Os
representantes
da
Sociedade
Civil
serão
indicados pelas entidades
representativas
dos
segmentos
estabelecidos
pela Lei Municipal nº.
3.199/96, em seu art. 3º,
inciso I e II, convocados
através de oficio para
que, cada segmento das
entidades representativas,
legalmente constituída em
regular
funcionamento,
se reúna, escolhendo em
consenso, o titular e o
suplente,
encaminhando
as indicações ao Prefeito
Municipal.
I - DA COMISSÃO
ELEITORAL E SUAS
ATRIBUIÇÕES
Artigo 2º. São membros da
Comissão Eleitoral conforme
reunião ordinária do dia 11
de maio de 2016, pelo poder
público: Fernanda Maria
Bondioli de Oliveira, Marilda
Usier Homem de Melo; e
pela sociedade civil: Claudia
Gonçalves Pinto e Amauri

Monteiro.
Artigo 3º. As atribuições da
comissão eleitoral são:
I
Homologação
do
credenciamento e cadastro
dos candidatos de acordo com
os critérios definidos neste
regimento;
II - Organizar as listas de
eleitores e validar as cédulas
de votação;
III - Abrir e encerrar as votações
no local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e
encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as
listas de presença nas votações
e sanar casos omissos deste
edital;
VI - Homologar os formulários
de inscrição e cadastramento
de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de
votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de
suas Deliberações em Diário
Oficial da Cidade ou Jornal de
grande circulação.
II – DO PRAZO
PRORROGADO PARA O
CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES DESTE
SEGMENTO PARA
PARTICIPAÇÃO DA
ASSEMBLEIA
Artigo 4º. O pedido de
credenciamento
dos
representantes
candidatos
deverá
ser
feito
no
Setor
Executivo
dos
Conselhos
Municipais
de
Pindamonhangaba, à Travessa
Rui Barbosa, 37, Centro, no
período de 9 a 12 de agosto de
2016, no horário das 13 às 17
horas.
Parágrafo 1º: Os pedidos
de
credenciamento
serão
homologados pela Comissão
Eleitoral.
Parágrafo 2º: A lista de inscrição
deste segmento será publicada
em 16 de agosto de 2016.
Parágrafo 3º: O prazo recursal
permanece inalterado (de 11 a
19 de agosto).
Artigo 5°. No ato da inscrição a
Associação deverá apresentar:
•
Ficha
de
inscrição
(conforme modelo anexo I)
•
Comprovação de CNPJ
(ativo)
•
Cópia da Ata de eleição
de Diretoria Atual (registrada
em cartório)
III – DOS PRAZOS
Artigo
6º.
A
Comissão
Eleitoral publicará a lista dos
credenciados deferidos, bem
como a relação de indeferimento
no dia 10 de agosto de 2016.
Artigo 7º. O prazo para o
protocolo de recurso para
impugnação da negativa dos
Credenciados será de 11 a 19
de agosto de 2016.
Parágrafo Único: Os Recursos
deverão
ser
protocolados
no
Setor
Executivo
dos
Conselhos
Municipais,
à
Travessa Rui Barbosa, 37,
Centro, respeitando seus dias
e horários de funcionamento e
serão julgados pela Comissão
Eleitoral, devendo a decisão
ser publicada no Diário Oficial
da Cidade ou Jornal de grande

IV – DO NÚMERO DE
INSCRITOS
Artigo 8º. A Associação
deverá
inscrever
dois
representantes.
V – DA ELEIÇÃO –
ALTERAÇÃO DO LOCAL
Artigo 9º. A Eleição dos
Conselheiros da sociedade
civil será realizada no dia
31 de agosto de 2016,
com início às 17h00 e
encerramento às 18h30,
no Auditório da Prefeitura
Municipal.
Artigo 10. Participarão da
eleição os representantes
candidatos
com
seus
credenciamentos
devidamente deferidos pela
Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: Ante as
normas e artigos acima
apresentados, entendemse preclusas quaisquer
manifestações que vise
eventual
impugnação
relacionada à candidatura
e/ou
representação
no
momento da assembleia.
Artigo
11.
Cada
representante
candidato
poderá votar em até
duas representações dos
segmentos inscritos, e em
cédula especifica distribuída
pela Comissão de Eleição.
VI – DA APURAÇÃO –
ALTERAÇÃO
Artigo 12. A Comissão
eleitoral apurará os votos ao
término da votação.
Parágrafo Primeiro – Em
caso de empate entre cada
segmento, haverá nova
votação apenas entre os
representantes presentes,
dos respectivos segmentos,
em ato contínuo.
Parágrafo segundo - O
quadro dos resultados será
divulgado imediatamente,
respeitando a ordem de
votação.
VII – DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Artigo 13. O Poder Público
Municipal
dará
total
publicidade ao processo
eleitoral com a divulgação
do edital, prazos e formas
de acesso.
Artigo 14. Ao final do
processo
eleitoral
será
redigida a ata final de
eleição com os resultados e
será dada posse no dia 14
de setembro de 2016 aos
novos Conselheiros onde
será realizada a eleição da
diretoria, logo após a posse
da mesma, no Auditório da
Prefeitura.
Artigo 15. Casos omissos
serão
dirimidos
pela
Comissão Eleitoral nos
termos da Lei.
Amauri Monteiro
Presidente
Comissão Eleitoral

RESUMO DAS DATAS
Constituição da Comissão
Aprovação do Edital
Publicação do Edital
Credenciamento para a Assembléia

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SINDICATOS, CONSELHOS DE

circulação no dia 26 de
agosto de 2016.

CLASSE E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PARA O CMAS DE PINDAMONHANGABA/SP
Razão Social da Instituição: _________________________________________________
________________________________________________________________________
Tipo de Instituição:

14 DE JULHO DE 2016

Prazo recursal
Prazo prorrogado para credenciamento de
Associação de Moradores de Bairros

10 DE AGOSTO DE 2016

Email: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal:
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: _____________________________
Telefone para contato: ______________________________________________
Email:___________________________________________________________
Nome dos representantes indicados para o processo eleitoral:
Nome (1): ______________________________________________________________
RG:

CPF:

Escolaridade:
Profissão:
Telefones para contato:
Email:
Nome (2): ________________________________________________________________
RG:

CPF:

Escolaridade:
Profissão:
Telefones para contato:
Email:
Atividades ou principais projetos executados pela instituição em 2015 e 2016:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

EDITAL DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 2016/2018
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP.

RELAÇÃO DOS INSCRITOS ENTRE 15 DE JULHO A 1º DE AGOSTO
A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição da sociedade civil para a Gestão 2016/2018 do CMAS de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, vem apresentar abaixo, a relação das instituições inscritas, seus
representantes candidatos e o resultado da análise do processo:
SEGMENTO
CRIANÇA E
ADOLESCENTE
CRIANÇA E
ADOLESCENTE
CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Liceu Coração de Jesus

Lar da Criança Irmã Júlia

Pe Sérgio Augusto Baldin Júnior E

Demétrio Cabral Júnior E

Criança e do Adolescente –
Projeto Crescer

31 DE AGOSTO DE 2016
14 DE SETEMBRO DE 2016

DEFERIDO

Semíramis Fernandes César
Karen Maria Briet da Silva E

Pindamonhangaba

DEFERIDO

Vânia Araujo Anselmo Ferreira

Claudio Fernando do Rosario

Cooperadores de

ANÁLISE DA COMISSÃO

CANDIDATO

Esperança

Associação para Auxílio da
CRIANÇA E
ADOLESCENTE

REPRESENTANTE

Lar da Criança Nova
Associação dos Salesianos

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

DEFERIDO

Amauri Monteiro E

DEFERIDO

Raquel de Oliveira Dias
Bethi dos Santos Moreira E

DEFERIDO

Carmen Oliveira Paresque

INDEFERIDO PARCIALMENTE

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

IA3 - Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento Humano a
Arte e Aprendizagem

Motivo:
Roseméri Seixas Nunes Pereira

a

Instituição

inscreveu

apenas

um

representante.
Deverá inscrever outro representante, dentro do
prazo recursal, se assim o desejar.
Caso contrário,
totalmente.

a

inscrição

FAMILIA

APAMEX – Associação
Pindamonhangabense de
Amor Exigente

Fernando Antunes Lima E
Moacir Ferreira dos Santos

DEFERIDO

FAMILIA

SOS – Serviço de Obras
Sociais de
Pindamonhangaba

Carmem Silvia de Paula Alves E
Maria Elizabete Casimiro

DEFERIDO

FAMILIA

Casa da Amizade de
Pindamonhangaba

Elza Anéas Rodrigues Costa E
Célia Kalil Patah

DEFERIDO

IDOSO

Associação de Centro de
Convivência para Idosos
“Cônego Nestor Jose de
Azevedo”

Ana Gilda Ferraz E
José Roberto Azevedo Homem de
Melo

DEFERIDO

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Associação dos Pais e
Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba – APAE

Jaciene Rodrigues de Paula E
Ana Maria de Oliveira Nóbrega
Ruiz

DEFERIDO

Sindicato dos Trabalhadores
e Empregados Rurais de
Pindamonhangaba

Orlando Gregorio da Silva E
Henrique Alves Cazuo

DEFERIDO

SINDICATOS
e
CONSELHOS

será

indeferida

INDEFERIDO PARCIALMENTE

Carlos Adriano Ferreira Alves

CONSELHOS

CRESS
Conselho Regional de
Serviço Social de São Paulo
(9ª região)

PROFISSIONAIS
DA ÁREA

OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil –

Bruno Pedott

e

Subseção de
Pindamonhangaba

9 A 12 DE AGOSTO DE 2016

Assembléia para a Eleição
Gestão 2016/2018

INSTITUIÇÃO

11 A 19 DE AGOSTO DE 2016

26 DE AGOSTO DE 2016

) Associação de Bairro

Telefone de contato: _______________________________________________________

15 DE JULHO A 1º AGOSTO DE 2016

Publicação do resultado final

Posse dos eleitos e eleição da diretoria –

) Conselho (

________________________________________________________________________

SINDICATOS

Publicação da lista dos inscritos

(

Endereço Completo: _______________________________________________________

11 DE MAIO DE 2016
13 DE JULHO DE 2016

( ) Sindicato

Motivos:
1) Documentação incompleta: faltou apresentar
cópia da ata da eleição da diretoria do órgão.
2) A Instituição inscreveu apenas um representante.
Deverá inscrever-se novamente, dentro do prazo
recursal, se assim o desejar. Caso contrário, a
inscrição será indeferida totalmente.
3) A indicação foi indeferida pois o indicado
pertence ao quadro de servidores públicos
municipais.
INDEFERIDO PARCIALMENTE
Motivos:
1) Documentação incompleta:
faltou apresentar cópia da ata da eleição da
diretoria do órgão.
2) A
Instituição
inscreveu
apenas
um
representante.
Deverá
inscrever
outro
representante, dentro do prazo recursal, se
assim o desejar. Caso contrário, a inscrição será
indeferida totalmente.

ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DE
BAIRRO

NOVO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DO
SEGMENTO: DE 9 A 12 DE AGOSTO

Amauri Monteiro
Presidente
Comissão Eleitoral

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

11 de agosto de 2016

5

cotidiano
Simulado do Enem é adiado
para o dia 3 de setembro
Divulgação

O início do terceiro
simulado do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) foi adiado para o
dia 3 de setembro, devido
ao calendário dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. A
previsão era que a prova
fosse realizada neste final
de semana.
O simulado, promovido pelo governo federal,
destina-se a quem está se
preparando para o Enem.
Para participar, basta se
cadastrar no site Hora do
Enem
http://horadoenem.mec.gov.br/. Os estudantes têm quatro horas
para resolver 80 questões.
Esta edição traz algumas novidades, entre

elas, 75% das questões
serão inéditas. Nos últimos simulados, a maioria
das questões era de provas anteriores do Enem.
Além disso, agora os estudantes que fizerem as
provas pelo smartphone terão acesso ao posicionamento no ranking
de todos os alunos que
selecionaram o mesmo
curso. Antes, os alunos
apenas eram informados
se alcançaram ou não a
nota de corte e quanto
estavam distantes de serem aprovados no curso
que escolheram.
Na terceira edição, com
a proximidade do Enem,
que será nos dias 5 e 6 de

A previsão era que a prova fosse realizada neste final de semana

Brasil e Argentina lançam campanha
contra rivalidade de torcidas na Rio 2016
Para evitar novas brigas de torcida entre Brasil e Argentina nos Jogos
Olímpicos Rio 2016, como
ocorreu na segunda-feira
(8), durante uma partida
de tênis, autoridades dos
dois países lançaram ontem (10) uma campanha
pela boa convivência.
O objetivo é que os torcedores e atletas deixem
de fora das arenas provocações típicas das rivais
torcidas de futebol e criem
um clima favorável para
a Olimpíada da Juventude, que será realizada em
2018 no país vizinho.
“Estamos aqui para
lançar uma campanha durante os jogos olímpicos
para brasileiro abraçar argentino e argentino abraçar brasileiro”, explicou o
secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento,
do Ministério do Esporte,
Luiz Lima, em entrevista à
imprensa.
Segundo ele, que já
foi nadador olímpico, a
rivalidade pode ser um
elemento de estímulo aos
atletas, desde que não se
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Fiscalização de Posturas
EDITAL

País registra 65% a mais
de queimadas em 2016
Desde o início do ano
até o dia 5 de agosto, foram registrados mais de
53 mil focos de queimadas
e incêndios florestais no
País. O número representa um aumento de 65% em
relação ao mesmo período
do ano passado. O registro foi feito pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), unidade de
pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC).

Clima está tenso desde a Copa de 2014
reflita em atos violentos
de “fanáticos” nas arenas
e arquibancadas. “A gente evolui no esporte com
rivalidade, melhora os
tempos e a performance.
Então, que façamos dessa
rivalidade entre Brasil e
Argentina uma rivalidade
positiva para os dois crescerem”, declarou.
Os atletas brasileiros
e argentinos serão estimulados a publicar nas
redes sociais mensagens
de apoio e imagens juntos. Para o próximo jogo
de basquete entre Brasil e

Argentina no sábado (13),
a expectativa é que os atletas entrem de mãos dadas
e com as bandeiras trocadas, estimulando torcedores a também trocarem
gestos amigáveis.
De acordo com o secretário de Esportes, Educação Física e Recreação da
Argentina, Carlos Javier
Mac Allister, ex-jogador de futebol da seleção
portenha e um dos idealizadores da campanha,
a iniciativa terá incentivo
do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Rua Conceição Mario Modesto, no Bairro Araretama, a retirar a

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. 105/2016 (PMP 11275/2016) – reabertura
Para “aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para atender ao Setor de vetores do
Município”, com entrega dos envelopes dia 23/08/16 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.

apreensão e demais multas cabíveis nos termos do artigo 26, do

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Gastão José Schimdt
Gerente de Fiscalização de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 007/ 16 SUSPENSÃO DE ALVARÁ
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através do Departamento de
Administração, vem por meio desta, COMUNICAR ao vendedor ambulante, Sr.
HENRIQUE MACHADO LANZIERI, cadastrado na Prefeitura sob a inscrição
municipal nº 24.638, que o recurso apresentado no processo nº 13.820/2016 foi
INDEFERIDO, portanto sua inscrição está SUSPENSA conforme artigo 131 da lei
nº 1411/74, devendo o vendedor ambulante no prazo de 24 horas, RETIRAR SUA
BARRACA DO LOCAL.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 008/ 16 SUSPENSÃO DE ALVARÁ

mesma no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de

Pindamonhangaba, 09 de Agosto de 2016

causas dos incêndios florestais.
O Acre apresenta uma
das situações mais graves,
com 844 focos – três vezes
mais que 2015. No Amazonas, foram registrados
até agora 3.022 registros
de queimadas, um crescimento de 284% na comparação com o mesmo
período do ano passado.
Os números são do Programa de Monitoramento
de Queimadas e Incêndios
Florestais do Inpe.

O registro foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

Código de Posturas.

Segundo o coordenador de Monitoramento de
Queimadas e Incêndios
Florestais do Inpe, Alberto Setzer, o País está
no início da temporada
de queimadas, que atinge
o pico em setembro. Ele
alerta sobre a necessidade
de intensificar a fiscalização para evitar que a população coloque fogo na
vegetação nesta época do
ano – a ação do homem,
aliada ao tempo quente e
seco, é uma das principais

Divulgação

PREGÃO Nº. 106/2016 (PMP 11276/2016) – reabertura
Para “aquisição de equipamentos de proteção individual para atender as equipes de agentes
comunitários de saúde das unidades de Estratégia da Saúde da Família (ESF) do Município”, com
entrega dos envelopes dia 24/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30.

Notifico o proprietário da carreta abandonada localizado na

novembro, a expectativa é
que o número de acessos
aumente. Até a próxima
semana, será definido o
período em que o terceiro
simulado ficará disponível. O primeiro simulado
foi realizado nos dias 30
de abril e 1º de maio e repetido nos dias 7 e 8 de
maio, e o segundo ficou
disponível de 25 de junho
a 3 de julho.
Está previsto ainda um
quarto simulado, que será
disponibilizado a partir
do dia 8 de outubro. Os
últimos exames serão no
mesmo formato do Enem
e terão dois dias de duração. Não haverá simulado
da redação.

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de FRANCINALDO DA SILVA MAMEDIO, em
virtude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa
Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da
importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 830950000343-9, firmado em 25
de setembro de 2009, garantido por alienação fiduciária, registrado sob nº 08, na matrícula
nº 33.968, tendo por objeto o imóvel situado na RUA FREI DAMIÃO Nº 89, MANTIQUEIRA,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12446-360. O prazo para pagamento da dívida é de 15
dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2016.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através do Departamento de
Administração, vem por meio desta, COMUNICAR ao vendedor ambulante, Sr.
BRUNO MACHADO LANZIERI, cadastrado na Prefeitura sob a inscrição municipal
nº 24.681, que o recurso apresentado no processo nº 16.993/2016 foi INDEFERIDO,
portanto sua inscrição está SUSPENSA conforme artigo 131 da lei nº 1411/74,
devendo o vendedor ambulante no prazo de 24 horas, RETIRAR SUA BARRACA
DO LOCAL.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 009/ 16 SUSPENSÃO DE ALVARÁ
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através do Departamento de
Administração, vem por meio desta, COMUNICAR ao vendedor ambulante, Sr. JOSÉ
ANTONIO DA SILVA, cadastrado na Prefeitura sob a inscrição municipal nº 8.868,
que o recurso apresentado no processo nº 16.991/2016 foi INDEFERIDO, portanto
sua inscrição está SUSPENSA conforme artigo 131 da lei nº 1411/74, devendo o
vendedor ambulante no prazo de 24 horas, RETIRAR SUA BARRACA DO LOCAL.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba

futebol

11 DE AGOSTO de 2016

Tribuna do Norte

Thiago Mendes rebate Elias
e projeta título do São Paulo
A crítica feita pelo
volante Elias, do Corinthians, assim como já era
esperado, não foi bem
aceita pelos lados do São
Paulo. O volante afirmou
na última segunda-feira à
noite, após empate por 1
a 1 com o Cruzeiro, no Pacaembu, que a torcida alvinegra parecia a do rival,

pois só reclamava. Na terça-feira, Thiago Mendes
respondeu e disse que os
torcedores são-paulinos
são os melhores, mas só
quando querem.
"Quem tem boca fala
o que quer. Ele não está
aqui no dia a dia para saber o que a gente passa. A
gente não chegou numa

semifinal da Libertadores
por acaso. A torcida do
São Paulo, quando quer, é
a melhor do Brasil. Acho
que ele foi infeliz no que
ele falou. Não tem muito
o que dizer dele, porque
só quem sabe é a gente",
disse o volante são-paulino.
Thiago Mendes tam-

Divulgação

bém mostrou confiança
em um segundo semestre
de sucesso e falou que a
pretensão do time é brigar pelo título do Brasileiro.
"Ainda tem o segundo
turno inteiro para correr
atrás dos pontos. Vamos
chegar lá em cima e brigar", projetou.
Volante Thiago Mendes

CENTURIÓN PODE FICAR
O São Paulo dava a transferência de Centurión para o Boca Juniors como certa, mas uma reviravolta nas negociações
pode fazer com que o atacante permaneça no clube. O problema está na questão financeira e a diretoria já estuda a possibilidade dele ser reintegrado e reforçar o desfalcado ataque tricolor.
Os dirigentes do São Paulo já deram diversas entrevistas garantindo que estava tudo certo entre as partes. Centurión, por outro lado, dava entrevistas na Argentina, onde dizia que faltava o time brasileiro cumprir com o combinado. A
partir daí, o time tricolor passou a criticar a postura do Boca, que queria levar o atacante de graça, ainda que parte dos
salários fossem pagos pelo clube paulista.
Irritados, os são-paulinos não aceitaram e esfriaram o negócio. A diretoria já admite a possibilidade de mantê-lo no
elenco, pois o time sofre com desfalques no ataque, principalmente como centroavante, posição onde o argentino rendeu mais
com a camisa tricolor. Atualmente, o clube conta com Gilberto e Chávez para o setor.

Com lesão na coxa,
Barrios desfalca o
Palmeiras por um mês
Divulgação

Elias baixa o tom, mas
reitera que vaias atrapalham
O volante Elias baixou
o tom na terça-feira, mas
voltou a criticar a torcida
do Corinthians, que vaiou
o time e o técnico Cristóvão
Borges no empate por 1 a 1
com o Cruzeiro, segundafeira, no Pacaembu. O jogador usou sua página no
Facebook para explicar o
que quis dizer e reafirmou
que as vaias atrapalham.

"Torcida Fiel e apaixonada pelo Corinthians,
nossa torcida é INCOMPARÁVEL, pois o nome já
diz FIEL, porque em toda
a nossa história, (em) todos os nossos títulos, vocês tiveram uma contribuição enorme pra todas
as conquistas, e nos momentos ruins estiveram
apoiando, como o grito:
Divulgação

Meia Elias
gerou
polêmica

EU NUNCA VOU TE
ABANDONAR...", escreveu Elias, se referindo ao
rebaixamento da equipe
para a segunda divisão.
Elias deixou claro que
espera por uma mudança
de postura dos torcedores nos próximos jogos do
Corinthians, que ocupa a
terceira posição do Brasileirão, com 34 pontos,
agora dois atrás do líder
Palmeiras. O Atlético-MG,
com 35, é o vice-líder.
"Quando vaiam ou criticam qualquer membro
do nosso grupo, vocês
estão vaiando e jogando
contra o Corinthians".
Elias está suspenso
pelo terceiro cartão amarelo e por isso não enfrenta o Grêmio, domingo, às
11 horas, na Arena do Grêmio. O reencontro com a
torcida corintiana será

apenas no dia 22, diante
do Vitória, no Itaquerão,
pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Após o jogo contra o
Cruzeiro, o técnico Cristóvão Borges também reclamou das críticas da torcida
ao seu trabalho e chegou a
dizer que "não vê nenhuma
equipe melhor que o Corinthians". "Estamos no nível
do campeonato", acredita o
treinador.
Apesar do discurso
positivo, o Corinthians
teve uma acentuada queda de rendimento nos últimos cinco jogos. Foram
três empates (São Paulo,
Figueirense e Cruzeiro),
uma derrota (Atlético-PR)
e apenas uma vitória (Internacional). Cristóvão admitiu a má atuação diante
do Cruzeiro, mas negou
queda de rendimento.

Leicester entra na briga por Gabigol

Divulgação

Mais um clube apareceu com o interesse
em tirar Gabigol do Santos. O Leicester, atual
campeão inglês, tem uma proposta de 27 milhões de euros (R$ 94 milhões) pelo jogador e
entrou em contato com o empresário do atleta,
Wagner Ribeiro, para formalizar o negócio. O
agente já comunicou a diretoria do time alvinegro.
Antes do clube da Inglaterra, Gabigol já
havia recebido propostas da Juventus, de 20
milhões de euros (R$ 72,5 milhões), e da Internazionale e Atlético de Madrid, ambas de
25 milhões de euros (R$ 90 milhões).
Paris Saint-Germain e Barcelona também
sondaram o jogador de 19 anos, mas não chegaram a formalizar uma proposta. O desafio
do Santos, no momento, é conseguir convencer o clube "vitorioso" na disputa por Gabigol
a levá-lo só em janeiro, embora a janela de
transferências para o mercado europeu fique
aberta até o dia 31.
O Santos, que chegou a anunciar a renovação de contrato do atacante em seu site oficial,
já dá a saída do jogador como certa. Resta saber quando e para onde. Certo também que a
diretoria não deve contratar nenhuma peça de
reposição e a ideia é aproveitar esse dinheiro
para sanar dívidas.

Atacante pode parar na Inglaterra
AMISTOSO COM BENFICA
O Santos pode fazer um amistoso contra o Benfica, em outubro, na
Vila Belmiro, como parte das festividades da comemoração de 100 anos
do estádio Urbano Caldeira. O jogo também serviria para celebrar uma
despedida oficial do ex-lateral-esquerdo Léo com a camisa alvinegra - ele
atuou por muitos anos no clube português. A data, entretanto, pode ser
um problema, já que o clube lisboeta estará no meio da temporada. Existe a possibilidade de marcarem o confronto em uma data Fifa, pois é o
momento em que os torneios europeus são paralisados para a realização
dos jogos de seleções nacionais.
O Benfica é um clube especial para o Santos, pois foi o adversário do
primeiro título mundial interclubes, conquistado em 1962.

Atacante Lucas Barrios
Os resultados dos
exames médicos dos
atacantes Lucas Barrios
e Leandro Pereira não
trouxeram boas notícias ao Palmeiras. O paraguaio sofreu uma lesão no músculo adutor
da coxa esquerda e deve
voltar aos gramados
dentro de quatro semanas. Já Leandro Pereira
sofreu uma entorse no
joelho e é dúvida para
o jogo de domingo,
contra o Atlético-PR,
às 18h30, na Arena da
Baixada, em Curitiba,
pela primeira rodada
do segundo turno do
Campeonato Brasileiro.
Os dois se machucaram na partida contra o
Vitória, domingo passado, no Allianz Parque. O curioso é que,
depois do jogo, Barrios
demonstrava tranquilidade e disse que havia
saído do jogo apenas
por precaução. Já Leandro Pereira não falou, mas os médicos
mostravam maior preocupação com sua condição física.
Com Barrios fora,
caso Leandro Pereira também não possa
jogar, Cuca fica sem
opções para escalar
como centroavante. A
alternativa seria mexer
no esquema tático ou
escalar alguém improvisado, como Rafael
Marques ou Erik. Vale
lembrar que Alecsandro, outra opção, está

suspenso por doping.
Desfalque certo é
o lateral-esquerdo Zé
Roberto, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Cuca
pode escalar Fabrício
ou Egídio - o mais cotado para a posição.
Os zagueiros Yerry
Mina e Edu Dracena
estão em fase final de
recuperação física e,
caso consigam treinar
com bola nos próximos
dias, podem até serem
aproveitados na partida
deste domingo.
NEGOCIAÇÃO
AVANÇA
As conversas do Palmeiras com o goleiro
Felipe Alves avançaram
e já existe um acerto entre o clube e o jogador
do Oeste. O problema,
porém, é convencer a
diretoria do clube do
interior a liberar o atleta, que tem contrato até
o término do Campeonato Paulista do ano
que vem.
Felipe Alves, de 28
anos, chegaria para
tentar suprir a lacuna
deixada por Fernando
Prass, que passou por
cirurgia no cotovelo direito e só retorna aos gramados no
ano que vem. Vagner
entrou e, após falhas
contra Botafogo e
Chapecoense, perdeu
espaço para Jailson,
que foi bem contra o
Vitória.

