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OLIMPÍADA
FREIA REAÇÃO
NA VENDA DE
CARROS, DIZ
ANFAVEA
De acordo com Antonio Megale, presidente da
Anfavea – instituição que
representa as montadoras
instaladas no país – após
sinais tímidos de recuperação em julho, as vendas de veículos voltaram
a perder rítmo em agosto
em decorrência, entre outros motivos, das Olimpíadas.
Segundo o executivo,
as vendas diárias, que somaram 8,6 mil veículos
no mês passado, estão novamente abaixo de 8 mil
unidades.
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Número de doadores
de órgãos aumenta,
mas está longe do ideal
Divulgação

PÁGINA 2

CÂMARA
APROVA MP QUE
PRORROGA
MAIS MÉDICOS
POR 3 ANOS
A Câmara dos Deputados
aprovou na segunda-feira,
22, o texto-base da medida
provisória (MP) que prorroga
por mais três anos o programa Mais Médicos. A MP precisa ser aprovada pelo Senado Federal até segunda-feira,
29, quando perde sua validade. De acordo com o ministro da Secretaria de Governo,
Geddel Vieira Lima, há um
acordo para que o presidente
do Senado, Renan Calheiros,
coloque a proposta em votação ainda esta semana no plenário da Casa, para que ela
siga para sanção presidencial
antes de perder a validade.

Número de brasileiros na ﬁla aguardando um órgão aumentou este ano em comparação
ao primeiro semestre de 2015, de 32 mil pessoas para 33.199

Pesquisa indica melhora da
atividade do varejo em SP
Uma pesquisa sobre o índice de estoques, da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, aponta que pelo quarto mês consecutivo, o nível de estoques do comércio va-

rejista da região metropolitana de São
Paulo aumentou em agosto, ﬁcando 2,3%
acima do registrado em julho, ao passar
de 99,3 para 101,6 pontos.
PÁGINA 3

TEMER AUTORIZA
ATUAÇÃO DAS
FORÇAS ARMADAS
NAS ELEIÇÕES
DE 2016
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CAMPANHA
USA ROBÔ PARA
ALERTAR SOBRE
CÂNCER DE
COLO DO ÚTERO

Durante esta semana, quem
for a algumas unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo vai encontrar um robô circulando pelos corredores, que vai
dar informações sobre o câncer
de colo do útero.
A ação batizada de ‘Força
Amiga’ faz parte de uma campanha para chamar a atenção da
sociedade e dar voz às mulheres
que enfrentam a doença.
O câncer de colo do útero é
o terceiro mais comum entre
as brasileiras. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, serão
16.340 novos casos em 20161,
um aumento de 4,8% na incidência (15.590 registrados em
2015). Estima-se que mais de 5
mil mulheres morrem por ano
em decorrência da doença, o
que totaliza uma morte a cada
90 minutos.
PÁGINA 5

ANALISTAS
ELEVAM PROJEÇÃO
DE INFLAÇÃO
PARA 2016, REVELA
FOCUS
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Filipe Araújo
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No relatório Focus, divulgado na segunda-feira, 22,
pelo Banco Central, o seleto
grupo de instituições ﬁnanceiras que mais acerta previsões de indicadores econômicos brasileiros passou
a ver um cenário de inﬂação
mais alta e juros ainda elevados no país, pelo menos até o
próximo ano. As cinco casas
que mais acertam - o chamado Top 5 - elevaram de 7,41%
para 7,51% a projeção para a
inﬂação em 2016.
É a pior estimativa desde
17 de março, quando a presidente Dilma Rousseﬀ ainda
não havia sido afastada.

A Associação Brasileira
de Transplante de Órgãos
informou que o número de
doadores efetivos no Brasil
subiu de 13,1 por milhão de
habitantes para 14 por milhão no segundo trimestre
deste ano.
De acordo com a associação, a taxa de doadores efetivos vinha caindo ao longo de
2015, mas se estabilizou no
primeiro trimestre de 2016
e começou a subir agora, no
segundo trimestre deste ano.
Para o coordenador da
Comissão de Remoção de
Órgãos da instituição, José
Lima Oliveira Júnior, “apesar do aumento, o número
de doadores efetivos ﬁcou
abaixo do esperado para o
período, de 16 por milhão de
habitantes, e longe do considerado ideal. Além disso,
os transplantes feitos caíram
no segundo trimestre, assim
como o total de potenciais
doadores, principalmente
nos estados mais populosos
do país”.

QUARTA-FEIRA

Por meio de nota, a Fecomercio destacou que o resultado mostra uma melhora
e indica “maior segurança para apostar na retomada da atividade econômica em
médio e longo prazo”
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10º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO
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Olimpíada freia reação na
venda de carros, diz Anfavea

MEIRELLES VAI À
CÂMARA NA QUARTA
PARA DEBATER LIMITE
DE GASTOS PÚBLICOS

O

ministro
da
Fazenda, Henrique Meirelles, participa na quarta-feira
(24), às 9h30m, da
primeira
audiência
pública da comissão
especial da Câmara
que analisa a proposta de emenda à Constituição (PEC 241/16)
que limita por 20 anos
os gastos públicos federais. Na segundafeira, 22, a comissão
aprovou requerimentos para convidar cinco ministros para os
debates sobre a PEC.
O único que já tem
data marcada para
comparecer à comissão é Meirelles.
De acordo com o
presidente da comissão, deputado Danilo Forte (PSB-CE), o
ministro
Henrique
Meirelles já se colocou
à disposição e vai atender ao convite da comissão. “Essa comissão
vai receber o ministro
da Fazenda, que é um
homem de diálogo, na
próxima quarta-feira”,
disse fortes.
Além de Meirelles,
deverão comparecer à
comissão os ministros
Ricardo Barros (Saúde), Mendonça Filho
(Educação),
Dyogo
Oliveira
(Planejamento) e Osmar Terra (Desenvolvimento
Social e Agrário). Todos os requerimentos
aprovados hoje são de
convites aos ministros
do governo interino
de Michel Temer.
Também
serão
convidados para participar de audiências
públicas a ministra

Cármen Lúcia (do Supremo Tribunal Federal) e o procuradorgeral da República,
Rodrigo Janot, além
de professores, economistas e especialistas
da área e representantes da sociedade
civil, entre eles o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB), Cláudio Lamachia.
Durante a reunião,
o relator da comissão,
deputado
DarcísioPerondi (PMDB-RS),
apresentou o plano de
trabalho, que prevê a
realização de audiências públicas dentro
do prazo regimental.
Ele reaﬁrmou que
pretende apresentar
seu parecer para discussão e votaçaão na
comissão em meados
de setembro. A ideia é
que a PEC seja aprovada pela Câmara, em
dois turnos, no mês de
outubro. Em seguida,
vai à apreciação do
Senado.
A PEC limita os
gastos públicos por 20
anos e prevê o crescimento dos gastos
públicos, em um ano,
ao índice de inﬂação
do ano anterior. Ela
objetiva equilibrar as
contas do governo. A
proposta atinge os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Na reunião de hoje
foram eleitos como 1º,
2º e 3º vice-presidentes os deputados Sílvio
Torres (PSDB-SP), Altineu Côrtes (PMDB
-RJ) e Victor Mendes
(PSD-MA), respectivamente.

Temer autoriza atuação
das Forças Armadas nas
eleições de 2016
O presidente em exercício, Michel Temer, autorizou o emprego das
Forças Armadas para a
garantia da ordem pública durante a votação e a
apuração das eleições de
2016. As localidades e o
período de atuação das

Forças Armadas serão
deﬁnidos conforme os
termos de requisição do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A decisão consta de decreto publicado no Diário
Oﬁcial da União (DOU)
da terça-feira, 23.
Divulgação

Forças Armadas vão garantir a ordem pública
durante a votação e a apuração das eleições

Fundação Dr. João Romeiro
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Após os sinais tímidos
de reação em julho, as
vendas de veículos voltaram a perder riítmo em
agosto em decorrência,
entre outros motivos, da
realização da Olimpíada,
disse na segunda-feira, 22,
Antonio Megale, presidente da Anfavea, entidade
que representa as montadoras instaladas no País.
Segundo o executivo,
as vendas diárias, que somaram 8,6 mil veículos
no mês passado, estão novamente abaixo de 8 mil
unidades. “No ponto mais
importante da Olimpíada,
vimos que o mercado caiu”,
comentou Megale, após
participar de seminário
sobre planejamento automotivo promovido pela Automotive Business na zona
sul da capital paulista.
A atenção do consumidor voltada ao evento e a

Sérgio Castro

Anfavea está conﬁante no início de uma reação do mercado no ﬁm do ano
paralisação de atividades
no Rio, um dos maiores
centros de consumo de automóveis do País, prejudicaram a comercialização.
O executivo, porém,

ponderou que as vendas,
com o ﬁm dos jogos, podem mostrar nos próximos dias recuperação dos
volumes perdidos nos dias
do evento. Por isso, a An-

favea continua conﬁante
no início de uma reação
do mercado no ﬁm deste ano, com desempenho
mais consistente a partir
de 2017.

Conab divulga preços de frutas e hortaliças
Pelo terceiro mês consecutivo, o mamão apresentou queda de dois dígitos percentuais em sete
das oito centrais de abastecimento analisadas pela
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)
para composição do 8º
Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros, divulgado na
terça-feira (23) em Brasília. No Rio de Janeiro,
a queda chegou a 38,72%

no mês de julho.
Laranja e maçã também seguiram tendência
de recuo nos preços, devido ao aumento na oferta dos produtos. A queda
no preço da laranja só
não foi maior por causa
do período de intensiﬁcação na produção de suco.
No caso da maçã a oferta cresceu na metade dos
mercados analisados, o
que fez os valores caírem
em Belo Horizonte/MG,

Campinas/SP, Vitória/ES,
Curitiba/PR e no Distrito
Federal.
Enquanto isso, a banana ﬁcou mais cara em sete
dos mercados analisados.
As baixas temperaturas
nas regiões Sul e Sudeste
são responsáveis pela queda na produção da fruta.
Hortaliças – Batata,
cebola e alface ﬁcaram
mais baratas. A queda nos
preços se deve a menores
variações de temperatuFelipe Rau

A banana ﬁcou mais cara em sete dos mercados analisados

ras. O frio e a chuva foram
menos intensos, o que
beneﬁciou a produção e a
colheita das hortaliças. A
cebola atingiu os preços
mais baixos deste ano,
caiu 41,6% na Ceasa mineira. Tomate e cenoura
também tiveram quedas,
mas sofreram aumentos
pontuais. Em Fortaleza, o
tomate aumentou 3,65%;
no Rio de Janeiro, a cenoura subiu 15,88%.
O estudo é realizado
mensalmente pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado
Hortigranjeiro (Prohort),
executado pela Conab,
por meio do levantamento
feito junto aos mercados
atacadistas integrados ao
programa. Para análise do
comportamento dos preços em julho foram considerados os principais
entrepostos dos estados
de SP, MG, RJ, ES, DF, CE
e PR.
A íntegra do boletim
pode ser acessada no site
www.prohort.conab.gov.br
ou emwww.ceasa.gov.br.

Semana dos Cursos Técnicos tem
atividades para estudantes
A Escola de Aplicação Dr. Alfredo José
Balbi da Universidade
de Taubaté (UNITAU)
iniciou na terça-feira,
23, a Semana dos Cursos Técnicos, com programação voltada a assuntos que contemplam
o universo dos alunos,
como tecnologia, relatos de experiências de
ex-alunos atuantes nas
áreas, e bate papo com
convidados.

O Prof. Gilberto Abud
Junior destaca a possibilidade dos alunos se
aprofundarem mais em
seus cursos. “É uma semana diferente. Trazer
palestrantes que atuam
na área possibilita ampliar o conhecimento no
curso em que está fazendo e promover maior
interesse”, disse.
Toda a programação
acontece no período da
tarde na biblioteca da

Escola. Na terça, 23,
as experiências compartilhadas foram por
proﬁssionais da Nutrição, com a presença da
nutricionista e ex-professora Flávia Cardoso
Marcelino e da ex-aluna
e nutricionista, Lais Di
Angelis.
Nesta quarta, 24, a
temática é voltada para
tecnologia e serão abordados os temas de inteligência artiﬁcial e apli-

EXPEDIENTE

cativos para android.
Na quinta, 25, ex
-alunos formados pelo
curso de Análises Clínicas estarão na Escola para compartilhar
com os estudantes as
experiências
vividas
no mercado de trabalho. E para encerrar a
semana, na sexta, 26,
a palestra será sobre o
Curso de Mecatrônica
com um professor convidado.
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economia
Pesquisa da Fecomercio indica melhora
da atividade do varejo em São Paulo
Pelo quarto mês consecutivo,
o nível de estoques do comércio
varejista da região metropolitana de São Paulo aumentou em
agosto, ficando 2,3% acima do
registrado em julho, ao passar
de 99,3 para 101,6 pontos. Na
comparação com ao mesmo período do ano passado, ocorreu
avanço de 6,4%. É o que aponta
a pesquisa sobre o índice de estoques, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (FecomercioSP).
Em uma escala que varia de 0
(inadequação total) a 200 pontos (adequação total), a marca
de 100 pontos é o limite entre
inadequação e adequação. O
levantamento feito com 600
empresários mostra que, entre
julho e agosto, ocorreu uma pequena queda na parcela que está
com os estoques acima do adequado (de 36,8% para 35,5%).
Também houve leve recuo na
proporção dos que relataram estoque baixo (de 13,6% em julho
para 13,4% em agosto).
Mais da metade (50,5%) responderam que estão com os estoques em nível adequado. Esse
percentual é 0,8 ponto percentual maior do que o de julho e
2,9 pontos percentuais superior
ao de agosto do ano passado. É
a primeira vez desde julho de
2015 que o índice superou os
50%.
Por meio de nota, a assessoria econômica da FecomercioSP destaca que esse resultado mostra uma melhora e
indica “maior segurança para
apostar na retomada da atividade econômica em médio e
longo prazo”. Em sua análise, a
federação observa, porém, que
houve uma redução modesta
nos estoques excessivos. A entidade apontou ainda que o momento é “crucial para o varejo,
quando se começa a pensar nas
vendas de Natal”.
O comunicado destaca que,
ao contrário das expectativas
de resultado negativos para este
ano, o comportamento do mercado vem melhorando há quatro
meses, o que indica uma ten-

Wilton Junior

Contrariando expectativas negativas para este ano, comportamento do mercado vem melhorando há quatro meses
dência de recuperação em 2017.
“O quadro tende a ficar
mais favorável à medida que

as políticas de equilíbrio macroeconômico forem sendo implementadas e, com isso, mais

empresários tenham confiança
em investir no Brasil, gerando
emprego, renda e consumo”, diz

a nota. A expectativa da FecomercioSP é a de um Natal com
vendas acima das de 2015.

Prévia da confiança da indústria
interrompe altas e cai em agosto, diz FGV
Divulgação

Prévia de agosto mostra melhora das avaliações sobre a situação atual e piora das
expectativas do setor industrial para os meses seguintes

Analistas elevam projeção de inflação para 2016, revela Focus
O seleto grupo de instituições financeiras
que mais acerta previsões de indicadores
econômicos brasileiros passou a ver um
cenário de inflação mais alta e juros ainda
elevados no País, pelo menos até o próximo
ano. No relatório Focus, divulgado nesta
segunda-feira, 22, pelo Banco Central, as
cinco casas que mais acertam - o chamado
Top 5 - elevaram de 7,41% para 7,51% a
projeção para a inflação em 2016
É a pior estimativa desde 17 de março,
quando a presidente Dilma Rousseff ainda
não havia sido afastada.
Com os preços de alimentos e bebidas em alta, dificultando o controle da
inflação no curto prazo, as instituições
do Top 5 ainda não veem espaço para
juros menores no Brasil. De acordo com
o relatório Focus, elas passaram a prever
que o Banco Central terminará 2016 sem
promover cortes na Selic (a taxa básica
de juros), atualmente em 14,25% ao ano.
Uma semana atrás, elas projetavam corte
de 0,50 ponto porcentual ainda este ano.
Considerando todos os analistas da Focus,

há ainda uma expectativa de que a Selic
termine 2016 em 13,75%.
Desde a divulgação, no início de agosto,
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, economistas do
mercado vêm revendo projeções para a alta
de preços. Isso porque o indicador mostrou
inflação ainda acelerada, de 0,52% em julho,
sendo que alimentos e bebidas foram os
principais responsáveis pela pressão.
Considerando todo o conjunto de analistas que incluem projeções no relatório Focus,
a inflação estimada para 2016 é de 7,31% menos que os 7,51% do Top 5, mas superior à
meta do Banco Central para o ano, de 4,5%,
com dois pontos porcentuais de tolerância.
Virada
As projeções dos economistas sugerem,
no entanto, que 2017 pode ser o ano da virada. As projeções para o IPCA no próximo
ano, considerando todas as instituições que
participam do relatório Focus, apontam
para uma taxa de 5,12%. Uma semana an-

tes, estava em 5,14%. No grupo das 5 casas
que mais acertam, a projeção para 2017
seguiu em 5,25%. A meta perseguida pelo
BC para o próximo ano também é de 4,5%,
mas com margem de tolerância menor, de
1,5 ponto porcentual.
Em suas comunicações mais recentes, o
Banco Central e o presidente da instituição,
Ilan Goldfajn, ressaltaram que o foco é conduzir a inflação para o centro da meta em
2017, uma tarefa considerada “desafiadora
e crível”.
Para o próximo ano, os economistas
do mercado também projetam uma Selic
mais baixa. No conjunto de instituições que
abastecem o relatório Focus, a previsão é
de uma taxa básica de juros de 11% ao ano
no fim de 2017. Já as instituições do Top 5
projetam juros de 11,25%.
A estimativa para o Produto Interno
Bruto (PIB) em 2017 subiu de 1,10% para
1,20% no relatório. O ano de 2016, porém,
está mesmo perdido: os economistas do
mercado projetam retração de 3,20% na
economia.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia
da sondagem de agosto ficou em
86,9 pontos. O resultado significa um recuo de 0,2 ponto em
relação ao resultado final de julho, que foi de 87,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Se confirmado pelo
indicador consolidado, o resultado interrompe uma sequência
de cinco altas consecutivas no
ICI, que levaram a um ganho
acumulado de 12,4 pontos entre
março e julho.
“Ainda que confirmada na
versão final, em 29 de agosto,
a queda do ICI sinalizada pela
prévia é muito suave, podendo
ser interpretada como acomodação após uma sequência de altas
expressivas, sem alterar a tendência de alta do índice no ano”,
avaliou Aloisio Campelo Jr.,
superintendente adjunto para
Ciclos Econômicos do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV
(Ibre/FGV), em nota oficial.
A prévia de agosto mostra melhora das avaliações sobre a situação atual e piora das expectativas
do setor industrial para os meses
seguintes. O Índice da Situação
Atual (ISA) avançou 0,9 ponto,
para 86,1 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou
1,2 ponto, para 87,8 pontos.
Nuci

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria atingiu 74,1%, segundo a
prévia da Sondagem da Indústria
da FGV. O resultado, já livre de
influências sazonais, é 0,2 ponto
porcentual inferior ao apurado
na sondagem de julho, de 74,3%.
A prévia dos resultados da
Sondagem da Indústria abrange
a consulta a 782 empresas entre os dias 1º e 16 de agosto. O
resultado final da pesquisa para
agosto será divulgado no próximo dia 29.
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RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ ALBERTO MONTECLARO CESAR
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
JOSÉ LUIZ CASTRO DE MELLO CÉSAR
CPF:
740.965.758-87
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 22.459 - SP
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

FRANCISCO SILVÉRIO DOS SANTOS, brasileiro, chefe intermediário, portador
da RG/SSP/SP nº 306341220, inscrito no CPF nº 270.531.608-66 e SIMONE
FERNANDES SANTOS, brasileira, trabalhador metalúrgico e siderúrgico,
portadora da RG/SSP/SP nº 308983191, inscrita no CPF nº 276.706.818-37, os
quais não foram encontrados nos endereços indicados pela Credora Fiduciária:
Rua Vinte e Um, n° 326, loteamento Jardim Terramérica III, em Americana-SP,
CEP 13468-876; Rua das Maravilhas, nº 36, Jardim Nilsen Ville, em AmericanaSP, CEP 13467-230; Estrada Municipal Wilson Monteiro, nº 15, Cruz Pequena,
em Pindamonhangaba-SP, CEP 12403-550, na qualidade de devedores
fiduciantes no instrumento particular de alienação fiduciária registrado no imóvel
matriculado sob n°. 115.815 nesta Serventia, que se descreve abaixo:

18 horas

Local:

Sede do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Pindamonhangaba – CMPDCNP
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro.

Pauta:
Finalização do Plano de Ação do Conselho Municipal de Participação e

Para que NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS A CONTAR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO
DESTA, compareça nesta Serventia, estabelecida na Avenida Brasil nº 1955,
Jardim Paulista, CEP 13468-390, em horário de atendimento ao público, das
09:00h às 16:00h, a fim de efetuar o pagamento, em dinheiro ou cheque
OP., dos valores devidos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (credora fiduciária),
decorrentes do Instrumento Particular de Venda e Compra e Alienação
Fiduciária, celebrado em 14/08/2013, tendo como objeto o supracitado
imóvel.
O valor para pagamento está detalhado em planilha de cálculos, a qual é de
responsabilidade da credora fiduciária e encontra-se arquivada nesta Serventia.
FICA V. Sª. ADVERTIDO(A), QUE O NÃO PAGAMENTO GARANTE O
DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL EM
FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DO §7º, DO ART. 26, DA
LEI FEDERAL Nº 9.514/97.



Programação para Novembro/2016



Informes e outros assuntos

Desenvolvimento da Comunidade Negra – CMPDCN para 2017

Observação:
Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a
justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

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

Americana, 23 de agosto de 2016.
Carlos Roberto Buriti
TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP
CONTATOS: FONE: (12) 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
143/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
22253
DATA PROTOCOLO:
05/08/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000349-1-6
DATA DE VALIDADE:
12 /08/2017
CNAE:
8640-2/05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE/EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ ALBERTO MONTECLARO CESAR
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
ANTONIO LAU
CPF:
057.944.848-70
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 22.459 - SP
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
144/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
019234
DATA PROTOCOLO:
05/07/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000142-1-4
DATA DE VALIDADE:
22 /12/2016
CNAE:
4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL:
DROGARIA SÃO PAULO S/A
CNPJ/CPF:
61.412.110/0502-50
ENDEREÇO:
RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA N°:
650
COMPLEMENTO:
LOJAS 03/04/05/06
BAIRRO: MOMBAÇA
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.421-705 UF:
SP
RESP. LEGAL:
SAMUEL REIS BIGÃO CPF:
666.706.598-49
RESP. TÉCNICO:
FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA
CPF:
087.638.326-66
CBO:		
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 71.203 - SP
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 09/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 09 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
145/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
018309
DATA PROTOCOLO:
24/06/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000101-1-1
DATA DE VALIDADE:
04 /02/2017
CNAE:
4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL:
G. C. A DROGARIA LTDA ME
CNPJ/CPF:
11.959.614/0001-11
ENDEREÇO:
AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO
N°:
1930
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: CAMPO ALEGRE
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.420-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
GIUSEPPE CASTRO DE ANDRADE CPF:
318.083.718-79
RESP. TÉCNICO:
ELIANE FIGUEIRA LOURENÇO DE ANDRADE CPF:
100.107.788-10
CBO:		
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 63417 - SP
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 17/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

P O R T A R I A Nº48/2016

Pindamonhangaba, 17 de Agosto 2016.

Nomeia Assessora Parlamentar
____________________________

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Senhora RAFAELA GENEROSO MONTEIRO para o emprego de
ASSESSOR PARLAMENTAR do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.041,26 (quatro mil e quarenta e um reais e vinte e seis
centavos), a partir do dia 18 de agosto de 2016, nos termos contratuais.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Pindamonhangaba, 12 de Agosto 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

25/08/2016 – quinta-feira

Horário:

Leitura e aprovação de atas

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Pindamonhangaba, 12 de Agosto 2016.

Data:



Pindamonhangaba, 12 de Agosto 2016.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

interessados para a 7ª Reunião Ordinária, a saber:



O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
147/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
021027
DATA PROTOCOLO:
22/07/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000165-1-9
DATA DE VALIDADE:
12 /08/2017
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÕ A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
BRINER CASTELLI AZEVEDO
CNPJ/CPF:
091.429.988-32
ENDEREÇO:
RUA JOÃO GAMA
N°:
50
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.410-260 UF:
SP
RESP. LEGAL:
BRINER CASTELLI AZEVEDO
CPF:
091.429.988-32
RESP. TÉCNICO:
BRINER CASTELLI AZEVEDO
CPF:
091.429.988-32
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 63.429 - SP

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais

Matrícula n° 115.815: Um prédio residencial com dois pavimentos (térreo e
superior), com frente para a Rua Vinte e Um, sob nº 326, situado no
loteamento “Jardim Terramérica III”, em Americana-SP.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
142/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
22253
DATA PROTOCOLO:
05/08/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000350-1-7
DATA DE VALIDADE:
12 /08/2017
CNAE:
8640-2/05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE/EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ ALBERTO MONTECLARO CESAR
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
ANTONIO LAU
CPF:
057.944.848-70
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 22.459 - SP

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

CONVOCAÇÃO DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

I N T I M A

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

O Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de
Americana,
no
uso
de
suas
atribuições, e com fundamento no §
4° do artigo 26 da Lei número
9.514/97,

Pindamonhangaba, 12 de Agosto 2016.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
146/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
022216
DATA PROTOCOLO:
05/08/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000114-1-0
DATA DE VALIDADE:
12 /08/2017
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÕ A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
CLINICA FREIXEDAS S/S LTDA EPP
CNPJ/CPF:
04.763.898/0001-00
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSEÉ DOS SANTOS MOREIRA N°:
281
COMPLEMENTO:
TERREO BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA CEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
SONISE MELLO RIBEIRO FREIXEDAS
CPF:
929.583.706-15
RESP. TÉCNICO:
LUIZ ANTONIO MARADEI FREIXEDAS
CPF:
058.670.318-70
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 76.620 - SP
							

24 de agosto de 2016

Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO-MAGRÃO

Vereador JANIO ARDITO LERARIO

1 º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO

Vereador ANTONIO ALVES DA SILVA

1° Secretário

2° Secretário

Publicada no D A.

Publicada no D A.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP | Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

LICENÇA DA CETESB

LAJES E BLOCOS MODELO LTDA - EPP. Torna público que requereu na CETESB a
Licença de Instalação para (Artefatos de cimento para uso na construção; fabricação
de) à ESTRADA MUNICIPAL T.M.N 444 -ESTRADA DA FAZENDINHA, nº 260, ÁREA
INDUSTRIAL A , BAIRRO DO POÇO GRANDE, TREMEMBÉ -SP, CEP 12120-000.

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

saúde

24 de agosto DE 2016

5

Taxa de doadores efetivos de órgãos
aumenta, mas ainda está longe do ideal
O número de doadores efetivos de órgãos no
Brasil subiu de 13,1 por
milhão de habitantes para
14 por milhão no segundo trimestre deste ano,
segundo a Associação
Brasileira de Transplante
de Órgãos (ABTO). “Essa
taxa de doadores efetivos
vinha caindo ao longo de
2015, se estabilizou no primeiro trimestre de 2016 e
começou a subir agora, no
segundo trimestre deste
ano”, disse na segundafeira (22) o coordenador
da Comissão de Remoção
de Órgãos da ABTO, José
Lima Oliveira Júnior.
Apesar do aumento,
o número de doadores
efetivos ficou abaixo do
esperado para o período,
de 16 por milhão de habitantes, e longe do considerado ideal. Além disso,
os transplantes feitos caíram no segundo trimestre, assim como o total de
potenciais doadores, principalmente nos estados
mais populosos do país
(São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais). Os dados
são levantados pela ABTO
e pelo Sistema Nacional
de Transplantes do Minis-

Tendência revertida
Segundo Oliveira Júnior, os cinco anos anteriores a 2015 registraram
tendência de melhora nos
números de potenciais
doadores, de doadores
efetivos e de transplantes realizados, com redução da fila de espera. No
ano passado, no entanto,
a tendência se reverteu,
com piora em todos os indicadores do setor.
“Basicamente,
[houve] uma desorganização
do sistema”, segundo o
coordenador, que citou
atrasos no pagamento aos
hospitais, contratos desfeitos e não renovados e
falta de reajuste dos procedimentos como causas
da piora dos resultados.
As consequências, segun-

Câmara aprova em
plenário MP que
prorroga Mais
Médicos por 3 anos
A Câmara dos Deputados aprovou na
segunda-feira, 22, o
texto-base da medida
provisória (MP) que
prorroga por mais três
anos o programa Mais
Médicos, do governo
federal. A proposta foi
aprovada em votação
simbólica, ou seja, sem
contagem
nominal
de votos, após acordo
entre partidos da base
aliada e da oposição ao
governo do presidente
em exercício Michel
Temer. Faltam ainda
votar os destaques à
matéria.
A MP precisa ser
aprovada pelo Senado
Federal até segundafeira, 29, quando perde sua validade. De
acordo com o ministro
da Secretaria de Governo, Geddel Vieira
Lima, há um acordo
para que o presidente
do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL),
coloque a proposta em
votação ainda esta semana no plenário da
Casa, para que ela siga
para sanção presidencial antes de perder a
validade.
Na prática, a MP

Divulgação

tério da Saúde.
O número de brasileiros na fila aguardando um
órgão aumentou este ano
em comparação ao primeiro semestre de 2015, de 32
mil pessoas para 33.199.
Em números absolutos, a
maior fila é para receber
córneas e rim, seguida de
fígado, coração, pulmão,
pâncreas e intestino.

prorroga por três anos
o prazo de atuação dos
médicos do programa,
que permite tanto a
profissionais estrangeiros quanto brasileiros formados no exterior atuarem como
médicos sem diploma
revalidado no País. A
proposta, editada pela
presidente
afastada
Dilma Rousseff, também prorroga por três
anos o visto temporário concedido aos médicos intercambistas
estrangeiros inscritos
no programa.
De acordo com o
Ministério da Saúde, a
medida permitirá que
sete mil profissionais
(a maioria cubanos)
permaneçam no Brasil. Os prazos acabariam em outubro de
2016. Só a partir de 30
de agosto, um dia após
a MP perder a validade, 2 mil profissionais
terão de deixar o programa, caso a proposta não seja aprovada a
tempo. Caso a MP não
seja votada a tempo,
automaticamente os
profissionais estrangeiros perdem o direito
de atender pacientes.

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul têm
as melhores taxas de doadores efetivos do país
do ele, foram a queda no
número de equipes que fazem os procedimentos e a
redução da quantidade de
transplantes.
De acordo com os dados da ABTO, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul têm hoje as melhores taxas de doadores
efetivos do país, com de
34,9 por milhão; 26,2 por
milhão e 25,2 por milhão,
respectivamente.
As taxas mais baixas de
doadores efetivos estão no
Norte e Nordeste, onde a
taxa de recusa da família
para doar os órgãos é mais
alta, segundo Oliveira Júnior. “A taxa de doadores
efetivos [nessas regiões]
cai para dois, três ou qua-

tro [habitantes] por milhão”, comparou.
O coordenador da
ABTO destacou que é preciso trabalhar para que o
número de doadores aumente em todo o país, porque mesmo que o órgão
não seja aproveitado em
um estado, o transplante
pode ser feito em outra
unidade da Federação,
com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Um
rim, por exemplo, pode
ser transplantado até 24
horas depois de retirado
e um fígado até 12 horas. “Podemos melhorar
muito esse sistema, mas
precisamos de uma infraestrutura nacional que
funcione bem e, principal-

mente, temos que reduzir
a taxa de recusa familiar
que é muito alta no país,
49% é inaceitável.”
Segundo Oliveira Júnior, é preciso desfazer alguns mitos sobre a doação
de órgãos que levam as
famílias a recusar a possibilidade de transplante
diante da morte de um parente. Levando em consideração a característica de
solidariedade dos brasileiros, o especialista acredita que a taxa de doadores
efetivos pode crescer se
houver maior esclarecimento da população.
Infraestrutura
Segundo a ABTO, os
Estados Unidos têm hoje
uma taxa de doadores efetivos de 25 a 30 por milhão. Entretanto, embora
haja um número grande
de potenciais doadores, a
maioria tem idade avançada e problemas como
hipertensão e diabetes,
o que pode inviabilizar o
transplante.
Já os potenciais doadores no Brasil são jovens,
vítimas de violência, de
traumas e acidentes de
automóvel, em geral, que

eram saudáveis até a ocorrência desses episódios, o
que favorece o aproveitamento dos órgãos. “Nós
precisamos
aumentar
nosso aproveitamento”,
destacou Oliveira Júnior.
Nem todos os órgãos
doados podem ser aproveitados. No último semestre, 71% dos órgãos
doados no Brasil não
puderam ser utilizados
porque o processo exige
uma série de cuidados e
infraestrutura para que os
órgãos possam ser removidos e os transplantes feitos. “O doador precisa ser
mantido em um ambiente
adequado, precisa de ventilação mecânica, de medicamentos para ajustar a
pressão, de infraestrutura
que permita manter a temperatura do corpo, precisa
de reposição hormonal,
muitas vezes de transfusão
de sangue, de dieta enteral”, listou o médico.
Muitas vezes, o local
onde o doador está não
tem a infraestrutura necessária e quando a equipe chega para fazer a remoção do órgão, ele não
é mais viável. “É preciso
melhorar esse sistema”.

Campanha usa robô para
chamar a atenção para
câncer de colo do útero
Durante toda esta semana, as pessoas que forem às unidades do Poupatempo Sé, Santo Amaro
e Itaquera vão encontrar
um robô circulando pelos
corredores, que vai dar informações sobre o câncer
de colo do útero. A ação
faz parte de uma campanha para chamar a atenção da sociedade e dar voz
às mulheres que enfrentam a doença. Batizado
de Força Amiga, o movimento foi organizado por
sociedades médicas, especialistas e organizações
mundiais, em parceria
com a Roche Brasil, com
o objetivo de estimular o
apoio à pacientes com a
doença e incentivar o debate em torno do tema.
O câncer de colo do
útero é o terceiro mais comum entre as brasileiras.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA),
serão 16.340 novos casos
em 20161, um aumento de 4,8% na incidência
(15.590 registrados em
2015). Estima-se que mais
de 5 mil mulheres morrem por ano em decorrência da doença, o que totaliza uma morte a cada 90
minutos.
De acordo com o secretário de comunicação
da Sociedade Brasilei-
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Ação faz parte da campanha para chamar a atenção da sociedade
ra de Oncologia Clínica
(SBOC), Claudio Ferrari,
o câncer de colo de útero
é uma doença mutilante
e letal quando em estágio
avançado, por isso a preocupação, já que a doença
é evitável por meio da vacinação contra o HPV, que
atinge 685,4 mil pessoas
no Brasil, e é uma de suas
principais causas. Entre
os sintomas estão sangramentos fora do período
normal e dores durante a
relação sexual.
“Na medida em que o
governo disponibiliza a
vacina para as meninas,
conseguimos ver um cenário de erradicação da do-

ença em algumas décadas.
Mesmo para quem não
tomou a vacina, a doença
continua sendo evitável,
porque é possível reconhecer nos exames de prevenção lesões precursoras
de câncer e se consegue
tratar antes de se tornar a
doença. Se diagnosticado
precocemente, o câncer
consegue ser eliminado
sem sequela”, disse.
Ferrari ressaltou que
o câncer de colo de útero merece atenção porque é prevenível, evitável
e curável. Apesar de ser
possível a cura em casos
mais avançados, nessa situação pode haver seque-

la. “É importante desmistificar essa doença. O HPV
é prevalente na população
e não é uma doença de
quem não se cuida ou tem
maus hábitos. Basta uma
relação sem proteção para
adquirir o HPV. Temos
que trabalhar para erradicar a doença”.
Depois do Poupatempo, o robô passeará pelas
estações do metrô e, em
seguida, dará lugar a ação
nas redes sociais por meio
da hashtag #ForçaAmiga.
Outras unidades do Poupatempo também devem
receber o robô. Ao todo o
movimento durará cerca
de três meses.
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Escudo do São Paulo é eleito
o mais bonito do mundo
Os torcedores do São
Paulo podem comemorar
um título. O jornal inglês
Daily Mail divulgou uma
lista na qual elege o escudo do Tricolor como o
mais bonito do mundo,
exaltando sua modernidade.
O símbolo aparece na
primeira colocação de um
ranking com 20 clubes, or-

ganizado pelo próprio diário. O distintivo da equipe
do Morumbi desbancou
clubes como Juventus,
Paris Saint-Germain, Liverpool e Roma, entre outros do futebol mundial.
Ademais, o São Paulo é o
único time brasileiro que
aparece na lista.
A publicação teceu elogios ao design do símbo-

lo: “Em primeiro lugar,
vamos com o escudo do
São Paulo, porque apenas
um monstro diria que este
não é um design encantador e moderno”, disse. Na
descrição do emblema, o
jornal explicou, também,
o motivo das estrelas estampadas na camisa do
clube paulista. “É vermelho, branco e preto, com

as letras SPFC escritas
no topo. Nas camisas,
também têm cinco estrelas - duas douradas e três
vermelhas. As douradas
representam os recordes
mundial e olímpico de
Adhemar Ferreira da Silva. As vermelhas são pelos
títulos mundiais conquistados pelo São Paulo”, ﬁnalizou.

Corinthians alcança maior série
invicta e um ano sem perder na arena
O triunfo do Corinthians por 2 a 1 sobre o
Vitória em Itaquera pelo
Campeonato Brasileiro,
na segunda-feira (22), entrou para a história. Foi o
33º jogo seguido sem derrota do Timão no estádio,
a maior série invicta do
clube na casa alvinegra
desde a inauguração.
O último resultado negativo da equipe no Itaquerão aconteceu no dia
26 de agosto de 2015, em
derrota para o Santos por
2 a 1 pela Copa do Brasil.
Como o Corinthians só
voltará a jogar em casa no
dia 8 de setembro, contra
o Sport pelo Brasileirão,
completará um ano sem
perder no estádio.
A atual série invicta começou no segundo turno
do Campeonato Brasileiro de 2015, na vitória por
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Último resultado negativo aconteceu no dia 26 de agosto de 2015
2 a 0 sobre o Fluminense.
Desde então, foram 26 vitórias e sete empates.
A maior sequência sem
derrotas até então no local datava logo do primeiro ano da casa alvinegra.
Após perder na inaugu-

ração para o Figueirense,
em maio de 2014, o Timão
ﬁcou 32 jogos sem ser
derrotado atuando no local, até ser superado pelo
Guarani (PAR), na Libertadores de 2015.
Em 77 jogos disputa-

dos no Itaquerão, o Timão tem um retrospecto
invejável: 57 vitórias, 16
empates e apenas quatro
derrotas, aproveitamento de aproximadamente
80% ao clube do Parque
São Jorge.

Palmeiras será visitante contra
quatro concorrentes ao título
Divulgação

Outras cinco equipes também entraram de vez na briga pelo título
O Palmeiras é o líder do
Brasileirão com 40 pontos
em 21 jogos disputados
até aqui. No entanto, é
possível dizer que outras
cinco equipes também
entraram de vez na briga
pelo título. Destes cinco,
quatro clubes serão mandantes contra o alviverde
neste segundo turno.
Grêmio, Corinthians,
Santos e Atlético-MG irão
receber o Palmeiras em
jogos decisivos que irão
diretamente alternar as
posições na classiﬁcação.
O Galo, talvez seja o time
que mais cresceu nas últimas partidas sob a batuta

de um velho conhecido da
torcida. Marcelo Oliveira
foi demitido ainda no início da temporada e encontrou no alvinegro de Belo
Horizonte, a possibilidade
de ressurgiu e voltar a ter
os mesmos resultados que
obteve no Cruzeiro.
Com um início complicado, foi justamente a
vitória sobre o Palmeiras,
no Allianz Parque, o gás
que os jogadores atleticanos tanto precisavam para
acreditar na possibilidade
de buscar o primeiro lugar. Com um elenco recheado de várias opções,
o plantel mineiro aposta

na sua força em casa para
vencer os rivais, seja no
Independência ou no Mineirão.
Principal rival do Verdão, o Corinthians apesar da troca de vários jogadores e, inclusive, do
seu treinador, conseguiu
manter uma regularidade
e hoje se mantém no G4.
É outro que faz valer seu
mando de campo e diﬁcilmente é batido atuando
na Arena.
O Grêmio, é importante lembrar que ainda tem
uma partida a menos que
todos os concorrentes.
Roger Machado, mesmo

com propostas de outros
clubes brasileiros, decidiu ﬁcar em Porto Alegre e novamente, assim
como no ano passado,
está na disputa para levantar a taça.
Contra o Santos, será
mais um clássico na
Vila Belmiro e sem dúvida, um confronto delicado para o alviverde.
O Peixe atuando em
seus domínios cria muitas dificuldades para o
rival. Basta ver o placar
elástico que construiu
recentemente
contra
o Atlético-MG ao vencer por 3 a 0, mesmo
com tantos desfalques.
Agora com os retornos
de Gabigol, Thiago Maia
e Zeca, além de Lucas
Lima, Ricardo Oliveira,
Vitor Bueno, Copete etc,
se fará ainda mais forte.
Com a volta de Gabriel
Jesus, a expectativa é que
o bom futebol aliado com
a força da torcida, seja
o alicerce do Palmeiras
para que em dezembro,
possa comemorar mais
um campeonato em sua
história.

CONFIRA ABAIXO O RANKING COMPLETO
DIVULGADO PELO DAILY MAIL:
1º: São Paulo, Brasil
2º: Gent, Bélgica
3º: Ajax, Holanda
4º: Juventus, Itália
5º: Colo-Colo, Chile
6º: KaizerChiefs, África do Sul
7º: Palermo, Itália
8º: Newcastle, Inglaterra
9º: Orlando Pirates, África do Sul
10º: Malaga, Espanha
11º: Coventry, Inglaterra
12º: Valencia, Espanha
13º: Paris Saint-Germain, França
14º: Club Tijuana, México
15º: Colônia, Alemanha
16º: Liverpool, Inglaterra
17º: Burton Albion, Inglaterra
18º: Club Brugge, Bélgica
19º: Aberdeen, Escócia
20º: Roma, Itália

Meninos de
Ouro retornam
ao Santos
Há mais de cem anos o futebol está
presente nos Jogos Olímpicos e o País que
mais tem títulos mundiais ainda não havia
conquistado uma medalha de ouro. Fato
que mudou nos jogos Rio 2016 e contou com
a contribuição dos atletas santistas: Zeca,
Thiago Maia e Gabriel.
O lateral Zeca disse que ainda não acredita que conquistou o tão sonhado ouro
olímpico. “A ﬁcha ainda não caiu. Acho que
só daqui a um tempinho vou ter noção, pela
dimensão que está sendo tudo isso. Pelas
diﬁculdades que o Brasil estava passando.
Não só dentro de campo, mas fora de campo
também. O brasileiro queria ver futebol, gols
e o título. Conseguimos conquistar isso”.
A alegria do camisa 37 do Peixe é a mesma do também campeão olímpico, Thiago
Maia, que valorizou o empenho que teve
desde criança para realizar esta conquista:
“Fruto de um trabalho desde pequeno. Muito
feliz de estar de volta pra minha casa com
essa medalha muito bonita e pesada”, declarou, ao retornar o CT Rei Pelé.
O atacante Gabriel, que marcou o primeiro gol brasileiro nos Jogos Rio 2016, agradeceu o apoio dos torcedores.
“A torcida nos apoiou e nós merecemos.
Começamos a lembrar do que passamos até
chegar lá”, disse o atacante, que já projetou voltar a campo hoje, às 19h30, na Vila
Belmiro, contra o Vasco da Gama pela Copa
do Brasil. “Espero que todos possam comparecer, quero muito fazer gols, tenho só
uma semana aqui no Santos FC, antes de me
apresentar para a Seleção Brasileira mais
uma vez”.
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Os campeões: Zeca, Gabriel e Thiago Maia

