Ano 135

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

TURMA DA
MÔNICA ajuda
a conscientizar
crianças sobre
regras do trânsito

TERÇA-FEIRA

Edição 8.793

27 DE SETEMBRO DE 2016

Mais de 430 mil crianças
e adolescentes paulistas
já foram vacinados em SP
A2img/Daniel Guimarães

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) ﬁrmou uma parceria com a
Maurício de Souza Produções
para editar gibis da Turma da
Mônica com temas ligados a segurança no trânsito. As revistinhas, com apelo para o público
infantil, visam educar as crianças para que respeitem as leis de
trânsito e tornem-se motoristas
e pedestres responsáveis.
No novo gibi, personagens
da Turma da Mônica farão uma
viagem de carro onde serão passados os conceitos de segurança
viária de forma divertida e em
linguagem infantil.
PÁGINA 5

Um balanço preliminar da
Secretaria de Estado da Saúde,
com base nos dados informados pelos municípios paulistas,
aponta que foram aplicadas
432,3 mil doses de vacinas em
crianças paulistas com cinco
anos, pré-adolescentes e adolescentes na faixa de 9 a 15 anos.
O Dia D da campanha de multivacinação para colocar em dia
a caderneta de vacinas foi no
sábado (24) mas a campanha
segue até o dia 30 de setembro.
O objetivo é conferir a caderneta e aplicar, gratuitamente, as
doses em atraso, conforme a faixa etária e a situação vacinal de
cada um.
PÁGINA 5
TERÇA-FEIRA
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O ‘Dia D’ da Multivacinação foi no sábado mas a campanha segue até o dia 30 de setembro
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Medalhistas olímpicos participam de festival esportivo no Sesc
Divulgação

O Sesc Taubaté promoveu em parceria com
a Federação de Desporto
Escolar do Estado de São
Paulo (Fedeesp), no último
domingo (25), um Festival
de Judô Escolar com medalhistas olímpicos e com
equipes de entidades judocas da região.
O judoca Tiago Camilo foi um dos atletas que
participaram do evento e
contou um pouco de sua
vivência para os alunos de
Judô das escolas da região.
PÁGINA 3

Inscrições para
o Programa de
Estágio 2017
da Novelis
se encerram
nesta semana
A Novelis, líder mundial
em laminados e reciclagem
de alumínio, recebe até dia
30 de setembro inscrições
para seu Programa de Estágio 2017.
Ao longo do período de
estágio, com duração de 1
a 2 anos, os jovens terão a
oportunidade de atuar com
proﬁssionais de diferentes
áreas e participar do desenvolvimento de projetos na
empresa.

APLICATIVO
CHEGA PARA
APROXIMAR
ELEITORES DE
CANDIDATOS

Divulgação

A Leapps, startup focada em
desenvolvimento de soluções de
Cloud, Móbile e Big Data, anunciou o lançamento do aplicativo
Govern, com a proposta de criar
interação entre eleitores e candidatos. O Govern permite que
os usuários tenham acesso à declaração de bens dos políticos e
seus planos de governo.
PÁGINA 2

Tiago Camilo foi um dos atletas que participaram do evento realizado no Sesc Taubaté

Santos perde para
o Sport e fica mais
longe da briga
pelo título
FUTEBOL 6

Palmeiras cresce no
2º tempo diante do
Coritiba e segura a
liderança
FUTEBOL 6

Flu vence o
Corinthians nos
acréscimos e se
aproxima do G-4

PÁGINA 5

Vitória vence,
sai da zona da
degola e deixa
São Paulo em alerta
FUTEBOL 6

FUTEBOL 6
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Mesário
doente
deve
Trégua de alimentos
pode melhorar previsão apresentar atestado
médico ao cartório
do consumidor sobre
inﬂação, diz FGV

Divulgação

Por Daniela Amorim

As elevações dos preços dos
alimentos nos últimos meses
explicam a interrupção na melhora da avaliação dos consumidores sobre a inﬂação futura. No entanto, com o resultado
mais favorável dos produtos
alimentícios captado pela prévia da inﬂação oﬁcial no País
em setembro, é possível que o
otimismo retorne em outubro,
na avaliação da economista Viviane Seda, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15
(IPCA-15), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística, mostrou uma ligeira queda de 0,01% nos gastos
das famílias com Alimentação
e Bebidas em setembro. O resultado do IPCA-15 acumulado
em 12 meses foi de 8,78%.
Já a mediana da inﬂação
esperada p e l o s c o n s u m i dores para os 12 meses
seguintes ficou em 9,8%
em setembro, mesmo resultado informado em
agosto, de acordo com
o Indicador de Expectativas Inflacionárias dos
Consumidores da FGV.
“A próxima leitura será
melhor, após esse arrefecimento nos preços dos

alimentos registrado em
o u t u b r o ” , p r eviu Viviane.
No geral, há expectativa de
desaceleração da inﬂação tanto
pelos consumidores com menor renda quanto entre os de
maior poder aquisitivo. Para
os consumidores com renda
familiar acima de R$ 9.600, a
inﬂação prevista vem se reduzindo há sete meses consecutivos. Entre os consumidores de
menor poder aquisitivo, essa
perspectiva vem se mantendo
nos últimos três meses.
“Ainda assim o padrão é muito fora do limite superior do
teto da meta do governo (6,5%
no ano), muito alto ainda. Mesmo entre as famílias de renda
mais alta, que sentem menos o
impacto da variação de preços
dos alimentos, a inﬂação esperada de 9% é um patamar muito alto”, lembrou Viviane.
O Indicador de Expectativas
Inﬂacionárias dos Consumidores é obtido com base em informações coletadas no âmbito
da Sondagem do Consumidor,
que coleta mensalmente informações de mais de 2,1 mil brasileiros em sete das principais
capitais do País. Cerca de 75%
destes entrevistados respondem aos quesitos relacionados
às expectativas de inﬂação.

NOVA LEI PREVÊ
DESEMPENHO MÍNIMO
NAS URNAS PARA
CANDIDATO A VEREADOR

Uma mudança na legislação aprovada pelo
Congresso na reforma
eleitoral do ano passado – e que será aplicada pela primeira vez na
eleição deste ano – estipulou uma espécie de
“nota de corte”, diferente em cada cidade, para
um candidato a vereador se eleger.
Pela nova regra, os
candidatos a deputado
federal, deputado estadual e vereador necessitarão obter, indi-

vidualmente, um total
de votos de pelo menos
10% do quociente eleitoral, que é calculado
dividindo-se o número de votos válidos da
eleição (sem brancos e
nulos) pelo número de
cadeiras disponíveis na
Câmara dos Deputados,
na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal.
Isso está fazendo com
que, na campanha deste
ano, partidos peçam aos
seus eleitores para que

Fundação Dr. João Romeiro

abandonem a prática do
voto de legenda (aquele
em que o eleitor vota só
no partido e não especiﬁcamente em um candidato).
Com a mudança introduzida pela reforma
eleitoral do ano passado, o voto na legenda
contribui para o quociente partidário, mas
não ajuda os candidatos
a vereador, individualmente, a alcançar os
10% do quociente eleitoral.

O mesário que foi convocado para trabalhar no
próximo domingo (2) e
estiver impossibilitado de
trabalhar nas eleições por
problemas de saúde deverá apresentar atestado
médico ao respectivo cartório eleitoral, para análise do juiz, que decidirá
sobre a dispensa.
Já os mesários que tiverem problemas de saúde na véspera das eleições
que os impossibilitem de
trabalhar deverão, no prazo de 30 dias a contar da
data da votação, justiﬁcar
a ausência em seu cartório
e levar o atestado médico.
Caso o mesário passe mal

durante o pleito e, assim,
deixe os trabalhos, o prazo será de 3 dias. Os cartórios receberão também no
dia das eleições justiﬁcativas dos mesários doentes.
A não apresentação de
justa causa ao juiz eleitoral, nos prazos legais,
incorrerá em aplicação
de multa para o mesário.
O artigo 124 do Código
Eleitoral prevê multa de
50% a um salário mínimo, que será aplicada em
dobro no caso de abandono das atividades durante a votação.
Ao todo, no Estado, foram nomeados 390.085
mesários.

Aplicativo Mesários
O aplicativo para mesários é uma das novidades nas Eleições 2016. O
app disponibiliza todo o
conteúdo necessário para
o mesário estudar e esclarecer com rapidez e
praticidade as dúvidas no
dia das eleições. No app
são acessados instruções,
orientações, perguntas e
respostas, endereço de zonas eleitorais, estatísticas,
materiais para download,
links para o curso EAD e
vídeos, entre outras informações.
O aplicativo pode ser
baixado no sistema Android e IOS.

Aplicativo chega para aproximar
eleitores de candidatos
A Leapps, startup focada em desenvolvimento
de soluções de Cloud, Móbile e Big Data, anunciou
o lançamento do aplicativo Govern, com a proposta de criar interação
entre eleitores e candidatos. Gratuita, a plataforma
está disponível nas versões Android e IPhone e o
usuário pode entrar com
uma conta de rede social Facebook ou Google Plus.
O Govern permite que
os usuários tenham acesso à declaração de bens
dos políticos e seus planos de governo. Além da
consulta de informações,
o app é um canal no qual
os proprietários de smatphones poderão tirar dúvidas, emitir comentários,
enviar sugestões e, principalmente,
responder
uma pesquisa de satisfação no qual vão avaliar as
propostas de governo dos
concorrentes ao cargo de
prefeito e vereador nas
próximas eleições, que
acontece em outubro. O
objetivo é aproximar as
pessoas da política.
Um dos diferenciais
do aplicativo, o mural de
mensagens,
possibilita
que as pessoas expressem

Divulgação

suas opiniões ou encaminhem sugestões para o
seus representantes. Já a
pesquisa de satisfação foi
dividia em dois grupos
com 4 questões, um para
que os usuários avaliem
os candidatos que buscam
a eleição e outro para que
avaliem aqueles que visam à reeleição.
A plataforma fornece
informações
relevantes
sobre os postulantes para
estimular o engajamento
político dos eleitores, uma
vez que boa parte das pessoas não participa de entrevistas de órgãos de pesquisas eleitorais e concentra
suas opiniões nas redes sociais. Cativar o público da

EXPEDIENTE

web para se envolver com a
temática ‘política’ é o grande desaﬁo da Leapps com
esse aplicativo.
A base de dados foi retirada do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) e conta com informações dos
pleitos de todas as cidades
brasileiras, diferente de
outros aplicativos de eleições, que não abrangem
todo o território nacional.
Além disso, o Govern disponibiliza uma lista com
os dados dos Governadores, Deputados ou Senadores que estão cumprindo mandato atualmente.
Em todos os casos, também é possível avaliar a
gestão dos eleitos.
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COTIDIANO
Medalhistas olímpicos participam
de festival esportivo no Sesc
O Sesc Taubaté promoveu em parceria com
a Federação de Desporto
Escolar do Estado de São
Paulo (Fedeesp), no último domingo (25), um
Festival de Judô Escolar
com medalhistas olímpicos e com equipes de entidades judocas da região.
Os atletas medalhistas olímpicos presentes
foram Carlos Honorato e
Tiago Camilo, medalhas
de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000
e Douglas Vieira, da mesma colocação nos jogos de
Los Angeles em 1984. Os
esportistas vêm para se
apresentar e contar um
pouco de suas vivências
para os alunos de Judô
das escolas da região.
Nos Jogos Olímpicos

do Rio de Janeiro deste
ano, o Judô foi a segunda modalidade em que o
Brasil mais obteve medalhas. Com um ouro de Rafaela Silva e dois bronzes
de Rafael Silva e Mayra
Aguiar, o país conquistou
três medalhas no esporte
que tem origem japonesa.
A atividade encerrou o
projeto Campeões de Prata do Sesc Taubaté, que
teve como objetivo valorizar e reconhecer o esforço
dos medalhistas brasileiros de prata, olímpicos e
paralímpicos,
trazendo
histórias de sucesso no intuito de reﬂetir sobre a extrema valorização daquele
que conquista o primeiro
lugar, seja no esporte ou
em situações do nosso cotidiano.

Divulgação

Tiago Camilo, que participou de quatro
olimpíadas, falou de sua experiência no
esportes para as crianças

Judocas paulistas conquistam ouro no ‘Brasileiro’
Divulgação
Divulgação

Ellen Furtado foi campeã entre
as atletas com mais de 78 kg

No último domingo (25),
as jovens judocas Samanta
Soares (78kg), de 23 anos,
e Ellen Furtado (+78kg),
de 19, conﬁrmaram o título
entre as mulheres para São
Paulo no Campeonato Brasileiro Sênior, realizado no
Centro de Treinamento da
CBJ, em Lauro de Freitas.
As conquistas das atletas
conﬁrmaram uma tendência de uma das principais
competições do calendário
nacional: que uma nova geração vai chegar forte em
busca de espaço na seleção
brasileira neste novo ciclo
olímpico que se inicia. Isso

porque os campeões das
categorias olímpicas garantiram uma vaga na Seletiva
Tóquio 2020 – I Etapa que
será realizada em janeiro
do ano que vem. Mas Ellen,
por exemplo, ainda tem a
Seletiva para a Seleção Sub
21 em dezembro.
“Essa conquista veio
em boa hora porque eu
perdi o Paulista Sub 21
mas acabei ganhando o
Sênior. Peguei uma adversária forte na final, para
quem eu vinha perdendo
com frequência no último
ano. Comecei a final em
desvantagem mas conse-

gui virar e estou muito feliz de ter conseguido essa
vaga na Seletiva para Tóquio. Mas antes tenho outro objetivo que é a Seletiva da Base”, disse a jovem
Ellen, de apenas 19 anos,
que perdeu a final para
Camila Nogueira, de 21.
Os outros ouros de São
Paulo vieram com Eleudis
Valentim (52kg), Jéssica
Santos (63kg) e Amanda
Oliveira (70kg).
No quadro de medalhas
do feminino, depois de São
Paulo vieram o Rio Grande
do Sul, Amazonas, Rio de
Janeiro e Minas Gerais.

Samanta Soares levou o título
entre as atletas com até 78 kg

Equipe Peugeot vence Rally Vale do Paraíba
Icaro Nicanor Candido

Ao todo, 24 equipes participaram da etapa Vale do Paraíba, que aconteceu em Taubaté

Foi uma grande disputa na quinta etapa do
Campeonato Brasileiro de
Rally, que aconteceu em
Taubaté no último domingo (25).
Essa foi a quinta etapa
do Campeonato Brasileiro
de Rally e a prova percorreu 197 quilômetros nas
estradas da região com
124 quilômetros de trechos cronometrados.
Assim como nas demais etapas, a disputa entre Fabio Simsen / Gilson
Rocha, de Peugeot 207, e
Leo Zettel / Fred Zettel,
de VW Gol, foi muito acirrada.
“Foi uma prova muito dura e saímos para o
terceiro setor pensando
em poupar o equipamento e manter a vantagem.
Mas quebramos a segun-

da marcha na SS6 o que
complicou bastante nosso
desempenho”, contou Leo
Zettel. Na última especial,
apenas com primeira e
terceira marcha, a embreagem não aguentou.
“Ainda conseguimos nos
arrastar até o parque fechado, mas a vitória escapou”, lamentou o piloto.
Com este resultado
Simsen e Rocha abrem 9
pontos de vantagem no
campeonato, deixando
o título mais distante da
dupla de Curitiba. A próxima etapa será o Rally
de Morretes, no litoral
do Paraná, nos dias 18 e
19 de novembro. Como é
a única prova de asfalto
do campeonato brasileiro, as equipes têm que
ajustar os carros para
esta nova conﬁguração.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

COMUNICADO - CONVITE

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA IV SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO – 2016
De 25 de setembro a 1º de outubro/2016

Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
DIA

12ª Reunião Ordinária do biênio 2015/2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e
local abaixo:
daTa: 27 de Setembro de 2016, terça-feira.
HORáRiO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas.
LOcaL: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
endeReçO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260, centro.

LOCAL - HORÁRIO
SEJELP
CE JOÃO DO PULO

14 horas

ABERTURA
ENCONTRO DA MELHOR IDADE

ANA ROSA

26
(segunda)

CIMC
CENTRO COMUNITARIO
VALE DAS ACACIAS
(RUA DOS CRAVOS, 240)

9 horas

CAFÉ DA MANHÃ – FILOSÓFICO

SUELI LUCIANO

27
(terça)

LAR IRMÃ TEREZINHA

14 horas

TARDE NO BOTECO

PATRICIA, CARLA e ROSE

28
(quarta)

LAR SÃO VICENTE
DE PAULO

14 horas

FESTEJANDO A JOVEM GUARDA

VIVIANE e LETÍCIA

FAZENDA BELA VISTA

11 às 16
horas

CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO
(VAGAS LIMITADAS)

DIRETORIA DO CMI

CCI VILA RICA

14 horas

CHÁ DA TARDE – DANÇA CIRCULAR

GILDA

ALUNAS DA REDE MUNICIPAL

DIRETORIA DO CMI

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

VIVIANE/LETICIA

ALUNAS DA EE RYOITI YASSUDA

VIVIANE/LETICIA

PAUTA
- Abertura;

TEATRO GALPÃO

30
(sexta)

19 às 21
horas

APRESENTAÇÕES
CULTURAIS

- Apresentação de instituições municipais de cunho cultural;
- Minuta do Regimento Interno do Fundo Municipal Apoio às Políticas Culturais de
Pindamonhangaba;
- Informes.
A reunião é aberta à população e todos estão convidados.

Pindamonhangaba, 23 de Setembro de 2016.

RESPONSÁVEIS PELA
ATIVIDADE

25
(dom)

29
(quinta)

- Dia Nacional da Cultura;

ATIVIDADES

DANÇAS DE SALÃO

DIRETORIA DO CMI

COREOGRAFIA SEJELP

ANA ROSA/VALQUIRIA

DANÇA SENIOR

DIRETORIA DO CMI

ENCERRAMENTO
“MOBILIZAÇÃO SOCIAL”

CMI

1º/10
(sábado)

PRAÇA MONSENHOR
MARCONDES

9 horas

7/10
(sexta)

A definir

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA
CMI - VIVIANE/LETICIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

19/10
(quarta)

A definir

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

26/10
(quarta)

A definir

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

Em atendimento a Lei Municipal N. 5463 de 23 de outubro de 2012, juntamente com as
Instituições de atendimento aos idosos de Pindamonhangaba (entidades sociais, igrejas e
secretaria de esportes), o CMI – Conselho Municipal do idoso de Pindamonhangaba
estará realizando a IV Semana Municipal do Idoso.
Apresentamos a programação oficial.
Procure a sua Instituição.
Convidamos a todos aqueles que puderem participar para entrar em contato com os
responsáveis por cada Instituição identificada.

Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016.
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Travessa Rui Barbosa, 37– Centro
Palacete Dez de Julho
CEP 12401-490 – Pindamonhangaba/SP
Rua Deputado Claro César,
33,(12)
Centro
Tel/Fax:
3642.7447
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente – Gestão 2015/2017
SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO
(Lei Municipal n. 5.463 de 23 de Outubro de 2012)

CONVOCAÇÃO – 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na
data e local abaixo, para a realização da “17ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:

COMUNICADO - CONVITE

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA IV SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO – 2016
De 25 de setembro a 1º de outubro/2016

 Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária/2016
 Apresentação da Instituição Lar da Criança Nova Esperança
o Nova Diretoria e Conselho fiscal
o Avanços e dificuldades
 Plano de Aplicação do FUMCAD – aprofundamento e conclusão
 Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.
Dia:

27/09/2016 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal

DIA

Adriano Augusto Zanotti
Presidente – Gestão 2015/2017

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

14 horas

ABERTURA
ENCONTRO DA MELHOR IDADE

ANA ROSA

26
(segunda)

CIMC
CENTRO COMUNITARIO
VALE DAS ACACIAS
(RUA DOS CRAVOS, 240)

9 horas

CAFÉ DA MANHÃ – FILOSÓFICO

SUELI LUCIANO

27
(terça)

LAR IRMÃ TEREZINHA

14 horas

TARDE NO BOTECO

PATRICIA, CARLA e ROSE

28
(quarta)

LAR SÃO VICENTE
DE PAULO

14 horas

FESTEJANDO A JOVEM GUARDA

VIVIANE e LETÍCIA

29
(quinta)

FAZENDA BELA VISTA

11 às 16
horas

CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO
(VAGAS LIMITADAS)

DIRETORIA DO CMI

CCI VILA RICA

14 horas

CHÁ DA TARDE – DANÇA CIRCULAR

GILDA

ALUNAS DA REDE MUNICIPAL

DIRETORIA DO CMI

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

VIVIANE/LETICIA

TEATRO GALPÃO

Dia: 27/09/2016 (terça-feira)
Horário: 14:00 hs (quatorze e horas)
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no 1400

19 às 21
horas

APRESENTAÇÕES
CULTURAIS

PRAÇA MONSENHOR
MARCONDES

7/10
(sexta)

9 horas

A definir

19/10
(quarta)

A definir

26/10
(quarta)

do

RESPONSÁVEIS PELA
ATIVIDADE

SEJELP
CE JOÃO DO PULO

1º/10
(sábado)

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer,
na data e local abaixo, para a realização da “7ª Reunião ordinária de 2016”, cuja pauta vem
a seguir:

ATIVIDADES

25
(dom)

30
(sexta)

CONVOCAÇÃO - 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

•
Recebimento dos coletores comprados com recurso do FUNDEMA
•
Aprovação de ATAS
anteriores
Agindo
no presente - construímos o futuro
•
Declaração de ciência Programa Município Verde Azul
•
Esclarecimentos sobre o Cemitério Municipal pelo Coordenador
Departamento de Serviços Municipais

LOCAL - HORÁRIO

A definir

ALUNAS DA EE RYOITI YASSUDA

VIVIANE/LETICIA

DANÇAS DE SALÃO

DIRETORIA DO CMI

COREOGRAFIA SEJELP

ANA ROSA/VALQUIRIA

DANÇA SENIOR

DIRETORIA DO CMI

ENCERRAMENTO
“MOBILIZAÇÃO SOCIAL”

CMI

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

Em atendimento a Lei Municipal N. 5463 de 23 de outubro de 2012, juntamente com as
Instituições de atendimento aos idosos de Pindamonhangaba (entidades sociais, igrejas e
secretaria de esportes), o CMI – Conselho Municipal do idoso de Pindamonhangaba
estará realizando a IV Semana Municipal do Idoso.
Apresentamos a programação oficial.
Procure a sua Instituição.
Convidamos a todos aqueles que puderem participar para entrar em contato com os
responsáveis por cada Instituição identificada.

José Luiz de Carvalho
Presidente Interino

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016.
Adilson Lima da Silva
Presidente – Gestão 2015/2017

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS
DE PINDAMONHANGABA
Rua Barão de Itapeva, 85 - Centro - Cep: 12400-390 - Pindamonhangaba / SP
(12) 3645-6478 I 3648-3175 – sindicato.tr@uol.com.br

SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO
(Lei Municipal n. 5.463 de 23 de Outubro de 2012)

AGE/AGO: - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de
Pindamonhangaba, para reunirem-se em AGE/AGO, a serem realizadas cumulativamente no próximo dia

SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO
(Lei Municipal n. 5.463 de 23 de Outubro de 2012)

06 de Outubro de 2016, às 18:30 (Dezoito horas e Trinta Minutos), em primeira convocação ou às 19:00
(Dezenove horas), em segunda convocação, na sede da entidade, sito a Rua Barão de Itapeva, no 85,
Centro, Pindamonhangaba - SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGE: 1)- Leitura,
discussão e aprovação da Atas da Assembleia anterior; 2)- Deliberar sobre a Suplementação da Previsão
Orçamentária do exercício de 2016, acompanhado de suas peças contábeis; 3)- Parecer do Conselho

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA IV SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO – 2016
De 25 de setembro a 1º de outubro/2016

Fiscal; AGO: - 1)- Deliberar sobre a Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, acompanhado de
suas peças contábeis; 2)- Parecer do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba/SP, 22 de Setembro de 2016.
__________________________________
José Ferreira
Presidente

Sindicato 2 col por 6 cm
CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, CEP. 12.410-010
CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES” , Convoca
todos os
associados para a Assembléia Geral à realizar-se no
dia 18 de outubro de 2016 às 20,30h., na Sede Social da Instituição situada à Rua Capitão
Vitorio Basso, nº 75, Centro em Pindamonhangaba,SP, em primeira Convocação com a
presença de 1/3 (um terço) dos sócios ou às 21,30h, em 2ª Convocação, com qualquer
número de associados presentes na Sede da Insituição.

DIA

Licença da CETESB
Zuleima Patricio João ME Torna público que solicitou junto à CETESB a Licença
Prévia, de Instalação e de Operação para Fabricação de artefatos diversos de
madeira, exceto moveis. Situado À Estrada Municipal Expedito Galvão França, nº
136, Barretinho, Roseira- São Paulo.

ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS PELA
ATIVIDADE

25
(dom)

SEJELP
CE JOÃO DO PULO

14 horas

ABERTURA
ENCONTRO DA MELHOR IDADE

ANA ROSA

26
(segunda)

CIMC
CENTRO COMUNITARIO
VALE DAS ACACIAS
(RUA DOS CRAVOS, 240)

9 horas

CAFÉ DA MANHÃ – FILOSÓFICO

SUELI LUCIANO

27
(terça)

LAR IRMÃ TEREZINHA

14 horas

TARDE NO BOTECO

PATRICIA, CARLA e ROSE

28
(quarta)

LAR SÃO VICENTE
DE PAULO

14 horas

FESTEJANDO A JOVEM GUARDA

VIVIANE e LETÍCIA

FAZENDA BELA VISTA

11 às 16
horas

CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO
(VAGAS LIMITADAS)

DIRETORIA DO CMI

CCI VILA RICA

14 horas

CHÁ DA TARDE – DANÇA CIRCULAR

GILDA

ALUNAS DA REDE MUNICIPAL

DIRETORIA DO CMI

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

VIVIANE/LETICIA

ALUNAS DA EE RYOITI YASSUDA

VIVIANE/LETICIA

29
(quinta)

30
(sexta)

Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho
-STER-Fiscal,
Pindamonhangaba
Biênio Outubro/2016 à Outubro/2018.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2016.
____________________________
Clovis San Martin Leite de Abreu
Presidente

LOCAL - HORÁRIO

TEATRO GALPÃO
APRESENTAÇÕES
CULTURAIS

19 às 21
horas

DANÇAS DE SALÃO

DIRETORIA DO CMI

COREOGRAFIA SEJELP

ANA ROSA/VALQUIRIA

DANÇA SENIOR

DIRETORIA DO CMI

ENCERRAMENTO
“MOBILIZAÇÃO SOCIAL”

CMI

1º/10
(sábado)

PRAÇA MONSENHOR
MARCONDES

9 horas

7/10
(sexta)

A definir

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

19/10
(quarta)

A definir

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

15 horas

TEATRO: COURO DE BOI – A
ESPERANÇA RENASCE NA FAMÍLIA

CMI - VIVIANE/LETICIA

26/10
(quarta)

A definir

Convidamos a todos aqueles que puderem participar para entrar em contato com os responsáveis
por cada Instituição identificada.

*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto.
de Licitações e Compras, sito
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso,
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
CHAMADA
PÚBLICA
Nº
004/2016 (PMP 26000/2016)
Para “aquisição de produtos
(polpa de fruta congelada)
da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural
para atendimento ao Programa
Nacional
de
Alimentação
Escolar (PNAE) conforme termo
de referência”, com entrega dos
envelopes até dia 20/10/16
às 09h e início da sessão às
09h30.
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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 105/2016 (PMP
11275/2016)
A autoridade superior, com
base
nas
manifestações
técnicas da Secretaria de
Administração / Departamento
de Recursos Humanos /
Serviço
Especializado
em
Engenharia
de
Segurança
e em Medicina do Trabalho,
homologou, em 21/09/2016, e
adjudicou a licitação supra, os
itens já aprovados em favor das
empresas: Habiatar Comércio
e Serviços de Manutenção
Ltda EPP, itens 03, 04, 07, no
valor total de R$ 1.546,00;
Gama Comércio de Máquinas,
Ferragens
e
Ferramentas
Ltda EPP, o item 05, no valor
total de R$ 4.380,00; Data
Equipamentos de Segurança
Ltda EPP, o item 05, no valor
total de R$ 397,50. Os itens 01,
02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, serão
analisados posteriormente.
PREGÃO Nº 207/2016 (PMP
23471/2016)
A
autoridade
superior
homologou, em 21/09/2016, a
adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de
“aquisição de equipamento
hospitalar para estruturação da
rede de Serviços de Atenção
Básica de Saúde, recurso
de
emenda
parlamentar
29440011”, em favor da
empresa Luiz C. de Melo Souza
Lorena EPP, o item 01, no valor
total de R$ 7.938,00.
PREGÃO
REGISTRO
DE
PREÇO Nº 211/2016 (PMP
23477/2016)
A
autoridade
superior
homologou, em 16/09/2016, e
adjudicou os itens analisados
e aprovados pela área técnica
da Secretaria de Saúde
e Assistência Social, na
licitação supra que cuida de
“aquisição de materiais de
consumo odontológicos para
abastecimento das Unidades
de Saúde Bucal do Município”,
em favor das empresas (itemvl unit em R$): Alexandre A
de Souza EPP: 05-9,70; Bio
Logica Distribuidora EIRELI
EPP: 06-11,00; 09-6,10; 127,90; 17-2,72; 18-3,45; 19-3,06;
23-3,55; 24-16,14; 25-28,20;
30-27,35; Cristalia Produtos
Químicos Farmacêuticos Ltda:
01-29,70; Dental Med Sul
Artigos Odontológicos Ltda: 160,35; EC dos Santos Comercial
EIRELI EPP: 14-74,28; 2113,91;
22-11,25;
Nos@Lig
Produtos Odontológicos Ltda
EPP: 29-1,38; Paulo Cesar
Fleury de Oliveira EIRELI:
02-33,25; 03-4,93; 07-9,00;
08-11,10; 10-19,25; 11-5,25;
13-3,48; 15-24,20; 20-15,15;
26-27,10; 27-16,75; 28-14,35;
Quality Medical Comércio e
Distribuidora de Medicamentos
Ltda: 04-6,30.
PREGÃO
REGISTRO
DE
PREÇO Nº 214/2016 (PMP
23482/2016)
A
autoridade
superior
homologou, em 19/09/2016, a
adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de
“aquisição de pneus e câmara
de ar pelo período de 12
meses para manutenção da
frota da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba”, em

favor das empresas (item-vl unit
em R$): Cantu Comércio de
Pneumáticos Ltda: 22-148,00;
23-149,00;
25-580,00;
28236,00; 30-398,00; 42-187,00;
43-1.160; Comercial Douglas
de Pneumáticos Ltda: 26390,00; 34-980,00; 46-36,00;
47-25,00; 56-48,00; Elaine
Cristina Candida da Silva
EPP: 15-463,00; 18-495,00;
24-625,00;
32-502,00;
39506,25; 40-527,50; 41-400,00;
50-64,95; 51-72,80; 53-17,26;
55-47,00; 57-72,00; 62-33,40;
64-29,69; 65-107,40; 66-57,80;
67-11,50; 68-12,44; 72-27,13;
73-24,60; 74-25,75; Pneu Bom
Ltda EPP: 06-1225,00; 071370,00; 12-465,00; 37-630,00;
38-630,00;
54-130,00;
58148,00; 61-50,00; Pneulinhares
Comércio de Pneus Ltda:
13-392,00; 27-1122,00; 331069,00; 35-2483,00; Roda
Brasil Comércio de Peças para
Veículos Ltda: 01-382,00; 02664,00; 03-712,00; 04-788,00;
05-990,00; 08-1476,00; 091804,00; 11-252,00; 14-195,00;
16-366,00; 17-530,00; 19-;
185,00; 20-2038,00; 21-325,00;
29-1811,00; 31-432,00; 36221,00; 44-961,00; 45-837,00;
52-75,00; 59-70,00; 60-204,00;
63-89,00;
75-186,00.
Item
fracassado: 10. Itens desertos:
48, 49, 69, 71. Item impróspero:
70.
PREGÃO Nº 217/2016 (PMP
23488/2016)
A
autoridade
superior
homologou, em 22/09/2016,
a adjudicação do pregoeiro
na licitação supra, que cuida
de “aquisição de guilhotinas
para atender aos alunos e
funcionários da Rede Municipal
de Ensino”, em favor da
empresa Noemia Silva dos
Santos de Assis ME, o item 01,
no valor total de R$ 12.900,00.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 216/2016 (PMP
23485/2016)
A autoridade superior, face à
manifestação do pregoeiro,
considerou, em 22/09/2016,
deserta a licitação supra,
que cuida de “aquisição de
medicamentos para suprir as
necessidades do convênio do
leite, firmado pelo município
através do Departamento de
Agricultura com a Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios”.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 159/2016 (PMP
16005/2016)
A
autoridade
superior,
considerando os pareceres da
Secretaria de Obras e Serviços
e Secretaria de Assuntos
Jurídicos, deu provimento aos
recursos interpostos pelas
empresas Luiz C. de Melo
Souza Lorena ME (processo
20726/2016), e Santos Gouvea
Comercial Ltda EPP (processo
20741/2016). Desclassificou as
empresas: Raul Rabello Neto
Ltda, Luiz C de Melo Souza
Lorena ME, Noemia Silva
dos Santos de Assis ME, OP
Materiais, Serviços, Importação
e Exportação Ltda EPP, e
Fabrício de Ramos & Cia Ltda,
por descumprirem o termo
de referência. Considerou,
em 22/09/2016, fracassada a
licitação supra, que cuida de
“aquisição de vaso sanitário
infantil para adequação das
unidades escolares”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 191/2016 (PMP
18337/2016)
Foi firmado o contrato 194/2016,
de 01/09/2016, para “aquisição
de sonda para o paciente
Valdir Faustino dos Santos em
resposta ao processo00022655.2016.8.26.00445-mandado
de
segurança-tratamento
médico hospitalar, utilização
do material durante o período
de 06 meses”, no valor de
R$ 14.400,00, vigente por 06
meses. Assina pela contratante
e como gestora do contrato
a Sra Sandra Maria Carneiro
Tutihashi, e pela contratada,
empresa Nacional Comercial
Hospitalar, o Sr Alex Antonio de
Souza, por procuração.

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba
Cooperativa Odontológica, que nesta data somam 51(cinqüenta e um), para se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, em conformidade com o Artigo 44 do Estatuto Social,
no dia 10 (dez) de outubro de 2016, na sede da Uniodonto de Pindamonhangaba , localizada
à Praça Padre João Faria Fialho, nº 51 - Centro – Pindamonhangaba, às 17:00 horas, em
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 18:00
horas, em segunda convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às
19:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez)
Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte.
ORDEM DO DIA:
1.- Alteração da remuneração do cooperado.
Obs.:
a) Para efeito de cálculo de quorum, o número de associados em condições de participar é
de 51(cinqüenta e um) cooperados.
b) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela
Assembléia, implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido.
Pindamonhangaba, 27 de Setembro de 2016
Acilia Aparecida Cesar Lourenço
Presidente

Tribuna do Norte
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COTIDIANO
Mais de 430 mil crianças e adolescentes
paulistas já foram vacinados
A2img/Daniel Guimarães

Um balanço preliminar da Secretaria de Estado da Saúde, com base
nos dados informados
pelos municípios paulistas, aponta que foram aplicadas 432,3 mil doses de
vacinas em crianças paulistas com cinco anos, pré
-adolescentes e adolescentes na faixa de 9 a 15 anos.
O Dia D da campanha de
multivacinação para colocar em dia a caderneta de
vacinas foi no sábado (24)
mas a campanha segue até
o dia 30 de setembro.
O objetivo é conferir a
caderneta e aplicar, gratuitamente, as doses em
atraso, conforme a faixa
etária e a situação vacinal
de cada um.
A multivacinação contempla 13 tipos de vacinas, que protegem contra
18 doenças: BCG, que

protege contra a tuberculose; rotavírus, contra um
dos principais agentes
causadores de diarreia;
poliomielite, contra a
paralisia infantil; pentavalente, contra a difteria,
tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus
inﬂuenza tipo b (Hib);
pneumocócica conjugada
10-valente; meningocócica conjugada C; trivalente, contra sarampo,
caxumba e rubéola; além
das vacinas contra febre
amarela, gripe, varicela,
hepatite A e a vacina contra o HPV, que previne o
câncer de colo de útero e
verrugas genitais.
Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das
crianças e jovens para
conferência das doses em
atraso. Se o documento

foi perdido ou extraviado, a recomendação é
procurar o mesmo posto
no qual a criança foi vacinada
anteriormente,
para acesso ao arquivo.
“Até este Dia D, a
participação dos adolescentes nesta campanha
foi bastante satisfatório,
mas esperamos que, durante esta próxima semanas de campanha, seja
possível atingir um número ainda maior para
melhorar a cobertura vacinal e, assim, garantir a
imunização”, diz Helena
Sato, diretora de Imunização da Secretaria.
As equipes trabalharão intensamente para
conferir e atualizar as
cadernetas de vacinação
das crianças, pré-adolescentes e adolescentes
paulistas.

Quem ainda não levou o ﬁlho no posto de Saúde para atualizar a caderneta
de vacinação, tem até o dia 30 para participar da campanha

Artesp lança gibis da Turma da Mônica para a
conscientização de crianças sobre segurança viária
Divulgação

A Artesp (Agência de
Transporte do Estado de
São Paulo) ﬁrmou uma
parceria com a Maurício
de Souza Produções para
editar gibis da Turma da
Mônica com temas ligados
a segurança no trânsito. As
revistinhas, com apelo para
o público infantil, visam
educar as crianças para que
respeitem as leis de trânsito e tornem-se motoristas e
pedestres responsáveis.
No novo gibi, personagens da Turma da Mônica
farão uma viagem de car-

ro onde serão passados os
conceitos de segurança viária de forma divertida e
em linguagem infantil. A
revistinha também contará
com passatempos para ensinar às crianças as regras
de trânsito. São passadas
dicas valiosas sobre como
atravessar corretamente as
rodovias utilizando as passarelas, a importância do
uso do cinto de segurança
nos bancos dianteiros e
traseiros dos veículos, não
utilização do telefone celular ao dirigir, entre outros

temas, como o uso do farol
baixo nas rodovias mesmo
durante o dia.
Os assuntos a serem
abordados levam em consideração estatísticas sobre acidentes nas rodovias
sob concessão. Em 2015,
foi registrada redução de
60,5% no índice de mortos, assim como redução
de 40,3% no índice de
acidentes, em relação ao
ano 2000. Apesar de haver redução nos acidentes
e mortes, alguns aspectos
ainda são preponderantes

como o atropelamento de
pedestres e as colisões associadas ao desrespeito do
limite de velocidade.
A distribuição dos gibis
começará em dezembro,
no início da Operação Verão que também coincide
com o período de férias
escolares. O material será
entregue em escolas, praças de pedágio, eventos e
em ações desenvolvidas
pela Artesp e pelas 20 concessionárias de rodovias
em todo o Estado de São
Paulo.

Gibi traz orientações sobre o trânsito para crianças

Inscrições para o Programa
de Estágio 2017 da Novelis
se encerram nesta semana

Lojas Americanas
também selecionam
estagiários de todo país

A Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio,
recebe até dia 30 de setembro inscrições para
seu Programa de Estágio
2017. Serão 25 vagas para
estudantes de São Paulo,
Santo André e Pindamonhangaba.
Ao longo do período
de estágio, com duração
de 1 a 2 anos, os jovens
terão a oportunidade de
atuar com proﬁssionais de

As Lojas Americanas
abriram inscrições para o
seu Programa de Estágio
Líderes do Varejo. Podem
se candidatar estudantes
de todo o país dos cursos
de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia,
Engenharia de Produção e
Marketing, com previsão
de formatura para julho
de 2017.
O processo seletivo in-

diferentes áreas e participar do desenvolvimento
de projetos na Empresa.
Para se candidatar é preciso ter formação prevista
entre dezembro de 2017 e
dezembro de 2018, inglês
intermediário, conhecimentos de informática e
cursar, no período noturno, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da
Computação, Economia,
Engenharia, Jornalismo,
Publicidade e Propagan-

da, Relações Públicas e
Tecnologia em Metalurgia, Processos, Produção e
Química.
O estágio oferecerá
bolsa-auxílio além de benefícios como seguro de
vida, assistência médica e
odontológica, vale refeição
(ou restaurante no local) e
vale transporte.
Para mais informações
sobre as vagas, acesse o site
do Ciclo Novelis: http://
www.ciclonovelis.com.br.

clui análise de currículo,
provas on-line, entrevistas com área de Recursos
Humanos e gestores. Durante o período de estágio,
realizado em uma das lojas, os estudantes passarão por vários treinamentos relacionados à gestão,
como, por exemplo, planejamento, gerenciamento de atividades de loja e
liderança de equipe.
Com 30 horas sema-

nais, o programa visa o
desenvolvimento acelerado de jovens universitários com perﬁl empreendedor, que terão a
oportunidade de liderar
uma unidade de negócio.
Os selecionados receberão salário e benefícios
compatíveis com o mercado. As inscrições podem ser feitas até o dia 31
de outubro, no endereço
estagio.lasa.com.br.
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Palmeiras cresce no 2º tempo diante
do Coritiba e segura a liderança
Os 45 minutos iniciais preocuparam. Os 45 minutos finais
empolgaram. Assim, o Palmeiras
sustentou por mais uma semana
a liderança do Campeonato Brasileiro. Na tarde do sábado (24) no
Allianz Parque, a equipe comandada pelo técnico Cuca derrotou o Coritiba pelo placar de 2 a 1 e se mantem na ponta ao final da 27ª rodada
da competição.
Leandro Pereira e Yerry Mina,
com menos de 15 minutos da segunda etapa, asseguraram o décimo jogo consecutivo de invencibilidade do Palmeiras na Série A. A
equipe alviverde soma 54 pontos e
continua com um ponto de vantagem em relação ao vice-líder Fla-

mengo, que venceu o Cruzeiro de
virada no domingo (25), em Cariacica.
Enquanto o alviverde paulista
segue tranquilo, o paranaense volta
a cair depois de dois jogos. A derrota no Allianz Parque mantém o
Coritiba com 33 pontos, na 13ª colocação da tabela.
O Coritiba possui mais de uma
semana de descanso até o próximo
confronto, marcado para segundafeira (3), contra o América-MG, no
Couto Pereira. O Palmeiras, em
contrapartida, volta a campo já na
quarta-feira, quando terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, no
primeiro duelo válido pelas quartas
de final da Copa do Brasil.

Flu vence Corinthians
nos acrécimos e se
aproxima do G-4

Vitória ganha jogo, sai da zona da
degola e deixa São Paulo em alerta

Divulgação

Cícero marcou aos 49 minutos da segunda etapa
Nos acréscimos, o Fluminense venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde
de domingo (25) na 27ª
rodada do Brasileirão. O
jogo, que teve o pior público da história de Itaquera,
aproximou o Tricolor das
Laranjeiras do grupo dos
quatro classificados para
a próxima Copa Libertadores. Já os anfitriões do
confronto se afastaram do
G-4.
O jogo voltou a ter polêmica envolvendo a arbitragem, mas com bem
menos intensidade ao
comparar o encontro entre as equipes no meio de
semana. Marcos Júnior foi
agarrado por Marquinhos
Gabriel dentro da área,

Com gols de
Leandro Pereira
e Mina o Verdão
se mantém
invicto e na
liderança do
campeonato

mas Anderson Daronco
não marcou a infração.
Com o resultado, o
Fluminense chegou aos
43 pontos e subiu para
a quinta colocação. Já o
Corinthians se afastou do
G-4, ficou em sétimo, com
os mesmos 41 pontos somados.
Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a jogar
no próximo sábado, às
16h30, contra o Botafogo,
fora de casa. Antes disso,
enfrenta o Cruzeiro em
casa, pela partida de ida
das quartas de finais da
Copa do Brasil. Eliminado
da competição mata-mata, o Fluminense recebe o
Sport no mesmo dia, mas
às 11h, pelo Brasileirão.

O Vitória venceu o São
Paulo por 2 a 0, no Barradão, na tarde do domingo
(25), pela 27ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o time
baiano foi a 32 pontos,
na 15ª posição, saindo da
zona do rebaixamento.
Com 34, em 12º, o Tricolor paulista volta a se sentir ameaçado, com apenas
quatro pontos de distância do Z-4.
O primeiro tempo foi
bastante equilibrado, com
boas chances de gols para
os dois lados. Mas logo no
início da segunda etapa o
Vitória marcou numa cobrança de falta de Marinho
– chute alto, forte, com
curva, no ângulo esquerdo
de Denis. Após levar o gol,
Ricardo Gomes mexeu no
time, na tentativa de chegar ao empate. Com isso
a equipe da casa passou a
jogar no contra-ataque e
marcou o segundo gol em
novo lance de bola parada: em cobrança de falta
de Marinho, Kieza tentou
desviar, mas foi Lyanco,
de cabeça, quem mandou
pra dentro – gol contra
do zagueiro tricolor.

Divulgação

O jogo foi decidido em dois lances de bola parada. Marinho cobrou uma
falta com perfeição e abriu o placar
Os dois times voltam
a jogar no sábado, às 16h:

o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi, e o

Vitória encara a Chapecoense, em Santa Catarina.

Santos perde para o Sport e fica mais longe do título
Na Ilha do Retiro, o Santos perdeu para o Sport por
1 a 0 na noite deste sábado e
se afastou da briga pelo título,
mas permaneceu no grupo dos
quatro primeiros colocados
do Campeonato Brasileiro. O
Leão, por outro lado, se afastou da zona de rebaixamento.
A partida foi válida pela 27ª
rodada da competição nacional.
Com o resultado, a equipe
paulista ficou no quarto posto
da tabela de classificação do
Brasileirão, com 45 pontos.
Apesar disso, está praticamente sem chances de brigar

por título, pois ficou a nove
pontos do líder Palmeiras. Enquanto isso, o Sport chegou
aos 33 pontos e se afastou da
zona de rebaixamento, ficando na 13ª colocação.
O primeiro tempo foi muito
intenso. As duas equipes jogaram e deixaram jogar. O Sport
começou em cima e abriu o
placar com Rogério aos 10
minutos. O Leão poderia até
ter ampliado o placar - já que
Everton Felipe e Gabriel Xavier perderam chances claríssimas. Por outro lado, o placar
poderia apontar empate ao final dos 45 minutos. Rodrigão

e Copete desperdiçaram ótimas oportunidades pelo Peixe
- geradas em levantamento na
área e contra-ataque, principais armas da equipe paulista
no jogo.
Na volta para a segunda
etapa, o Peixe surgiu melhor
do que o Sport. Com a necessidade do resultado, o time paulista cresceu e dominou o jogo.
Mas aí apareceu o milagreiro
rubro-negro.
Completando
o jogo de número 600 com a
camisa do clube, Magrão fez
grande partida e salvou o time
três vezes. O duelo voltou a
mudar com as substituições

feitas pelos treinadores.
Dorival Júnior teve de tirar Vitor Bueno, machucado,
para colocar Elano. O veterano meio-campista não entrou
bem, diminuiu o ritmo do
time e ainda foi expulso por
reclamação. Com um a menos,
o Alvinegro não conseguiu ter
forças para reagir.
Na próxima rodada, o Santos recebe o Atlético-PR no
próximo sábado, 1º de outubro, às 21 horas (de Brasília),
na Vila Belmiro. Na mesma
data, o Sport encara o Fluminense às 18h30 (de Brasília),
no estádio Edson Passos.

Rogério foi o autor do único gol
da partida e que afastou sua
equipe do Z-4

