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Vale do Paraíba

Gincana da Melhor Maturidade
arrecada mais de 3 mil agasalhos

Prefeitura amplia galeria
de águas pluviais do Jd.
Del Rey para conter erosão

Um total de 3.383 agasalhos foram arrecadados neste mês de junho, por frequentadores das quatro unidades da Casa do Idoso (centro, leste, norte e sul), durante a Gincana de Melhor Maturidade.
As peças serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade, que coordena a Campanha do
Agasalho em São José dos Campos. 							
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A Prefeitura de São José dos Campos concluiu, nesta quinta-feira (28), os serviços de ampliação da galeria de águas
pluviais da rua José Bonifácio de Oliveira, no Jardim Del
Rey, na zona sul. 			
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52 animais estão disponíveis
para adoção em feira no sábado
Com saída de Petros,
zagueiros viram única
‘herança’ de Pinotti no SP

Em seis meses, o departamento de futebol do São Paulo implantou diversas mudanças no clube. A confirmação da transferência de Petros para o Al Nassr, da Arábia Saudita, nessa
terça-feira (26), representa um pouco desses novos tempos no
Morumbi. Sem o volante, apenas os zagueiros Arboleda e Bruno
Alves foram contratados pelo ex-diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti, e permanecem no elenco.
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A Feira de Adoção de Cães e Gatos chega a sua 6ª edição neste sábado (30), das 8h30 às 13h30,
na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão da Prefeitura de São José dos Campos
que organiza o evento. 								
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Ministro do STF concede habeas corpus a
Cunha, mas ex-deputado continua preso
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello determinou em decisão liminar (provisória) a revogação da prisão preventiva do ex-deputado
Eduardo Cunha (MDB-RJ) decretada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 								
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Ministro do STF concede habeas corpus a
Cunha, mas ex-deputado continua preso

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco
Aurélio Mello determinou em
decisão liminar (provisória) a
revogação da prisão preventiva do ex-deputado Eduardo
Cunha (MDB-RJ) decretada
pela Justiça Federal do Rio
Grande do Norte.
O ex-deputado, no entanto,
deverá permanecer preso por
ser alvo de ordens de prisão
preventiva em outros processos.
Na decisão, Marco Aurélio
afirma que Cunha deverá ser
solto apenas “caso o paciente
não esteja recolhido por motivo diverso”.
No processo a que se refere
a decisão de Marco Aurélio,
Cunha foi denunciado pelo
MPF (Ministério Público Federal) junto com o ex-ministro Henrique Eduardo Alves
(MDB-RN) por suspeitas de
participação em um esquema
de propina investigado pela
Operação Manus, derivada da
Operação Lava Jato.
Também foram denunciados quatro empresários ligados
a empreiteiras suspeitas de integrar o esquema.
Cunha teve a prisão preventiva decretada nesse processo,

medida agora revogada pelo
ministro do STF.
Entenda as acusações contra Cunha
O político teve o mandato
de deputado federal cassado
em setembro de 2016. Com a
perda do foro privilegiado, o
STF autorizou a remessa de
dois processos contra Cunha à
Justiça Federal do Paraná.
Eduardo Cunha está preso desde outubro de 2016 por
ordem do juiz Sergio Moro,
responsável pelos processos da
Lava Jato na 13ª Vara Federal
de Curitiba.
Em Curitiba, no processo da
Lava Jato, Cunha foi condenado sob a acusação de ter recebido R$ 4,7 milhões de propina para viabilizar a compra de
um campo de petróleo na costa
do Benin, na África, em 2011.
Quando a Justiça Federal do
Rio Grande do Norte decretou
a prisão de Cunha, em junho
de 2017, ele já estava preso por
determinação de Moro.
O ex-deputado ainda é réu
em outras ações criminal e
também em um processo por
improbidade administrativa,
ambos ligados às investigações
da Lava Jato.
Uma ação criminal acusa

o ex-deputado de ter recebido propina ligada a contratos
de navios-sonda da Petrobras.
Esse caso está sob a responsabilidade do TRF2 (Tribunal
Regional Federal da 2ª Região,
sediado no Rio de Janeiro).
Porém, o MPF (Ministério Público Federal) já se manifestou
favoravelmente pelo envio do
processo à 13ª Vara Federal de
Curitiba, que é presidida pelo
juiz Sérgio Moro. O TRF2 ainda não decidiu sobre o caso.
Há ainda uma ação penal
que corre na 10ª Vara Federal
de Brasília. Em junho, o juiz
Vallisney de Souza Oliveira
condenou Cunha nesse processo a 24 anos e 10 meses de
prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro
e violação de sigilo funcional.
Cunha também teve a prisão
preventiva decretada nesse
processo.
As acusações versam sobre
um suposto esquema de propina relacionado a empréstimos
do FI-FGTS (Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para
obras do Porto Maravilha, no
Rio de Janeiro. Outra ação na
qual Cunha é réu está na 6ª
Vara Federal de Curitiba. O ex-deputado foi denunciado pela
força-tarefa da Lava Jato por
improbidade administrativa,
numa ação que pede uma indenização de R$ 10 milhões por
supostos prejuízos causados à
Petrobras pelo envolvimento
dele no esquema de propina
na estatal. A ação por improbidade, por não ser uma ação
criminal, não foi distribuída
ao juiz Sergio Moro, que cuida
dos processos da Lava Jato na
13ª Vara Federal de Curitiba.

Não acredito que juízes tomem
decisões políticas, diz Cármen Lúcia
Em um clima de ânimos
acirrados no STF (Supremo
Tribunal Federal) em função
de decisões recentes, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, disse nesta quinta-feira (28) não acreditar que
os juízes brasileiros tomem
decisões político-partidárias.
Em entrevista à rádio CBN,
ela, que também preside o
CNJ (Conselho Nacional de
Justiça), apontou a legislação
como base para fazer seu comentário. É o CNJ que analisa a conduta dos magistrados
brasileiros.
“Até porque isso [juiz tomar
decisões políticas], como eu
disse, tanto na legislação como
na lei orgânica da magistratura, é terminantemente proibido”, disse ao ser questionada
sobre a percepção da sociedade de que estaria sendo feita
política com toga.
“[Isso] seria considerar que

um juiz brasileiro está tomando uma decisão contrária ao
que é seu dever constitucional
e à proibição da lei orgânica”,
afirmou Cármen Lúcia.
A presidente ainda relativizou a divisão gerada no Supremo Tribunal Federal a partir
da decisão que concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu (PT) tomada pela Segunda
Turma na última terça-feira
(26).
Por maioria, os componentes da turma permitiram que
Dirceu recorra em liberdade em processo da Operação
Lava Jato mesmo tendo sido
condenado pela segunda instância. A decisão vai contra a
jurisprudência do STF.
Cármen refutou a tese de
que a Segunda Turma teria
ignorado o entendimento do
STF sobre prisão após condenação em segunda instância.
“Não, não acho que, de jeito

nenhum, os juízes fariam nada
que pudesse ser considerado
como um contorno daquilo
que é determinado pelo plenário”.
O fato é que a decisão gerou
controvérsia já que o caso do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) é semelhante
ao de Dirceu. Seu pedido por
liberdade, porém, será avaliado pelo plenário, e não pela
Segunda Turma. A situação
tem gerado racha entre os ministros. Segundo o blogueiro
do Josias de Souza, um ministro do STF que não compõe a
Segunda Turma disse que um
dos motivos que levaram o ministro Edson Fachin a levar o
processo de Lula a julgamento
pelo plenário do STF foi a probabilidade de um julgamento
favorável ao petista. “O Fachin
estava antevendo esse desastre”, disse o ministro ao jornalista.

Industria 4.0 deve atingir
quase 22% das empresas
brasileiras em uma decada

A indústria 4.0 é também conhecida como a quarta revolução
industrial.
A digitalização do processo produtivo industrial deve atingir
21,8% das empresas brasileiras em uma década, mostra pesquisa,
divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Atualmente, o percentual é de 1,6%.
A sondagem, que faz parte do Projeto Indústria 2027, avalia a
expectativa de 759 grandes e médias indústrias brasileiras e multinacionais em relação à adoção de tecnologias 4.0.
O projeto é uma iniciativa da CNI e do Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Para a CNI, a atualização da mão de obra será um desafio.
Os números referem-se ao nível mais elevado de conexão da
produção – Geração 4 –, com “tecnologias da informação e comunicação (TIC) integradas, fábricas conectadas e processos
inteligentes, com capacidade de subsidiar gestores com informações para tomada de decisão”.
A pesquisa estabeleceu classificações de quatro gerações de
tecnologias digitais para o desenvolvimento da sondagem.
O primeiro nível refere-se a produção pontual de TICs, a segunda geração envolve automação flexível com o uso de TICs
sem integração ou parcialmente integradas e a terceira consiste
no uso de tecnologias integradas e conectadas em todas as áreas.
“Passaremos os próximos dez anos em um processo de transformação industrial muito intenso, com as empresas, de fato, buscando trazer essa tecnologia disruptiva e implementando essas
práticas dentro do seu modo de produção”, avaliou Paulo Mól,
superintendente nacional do IEL.
Ele avalia que essas transformações tecnológicas servirão para
aumentar a produtividade, reduzindo o custo de produção
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Gincana da Melhor Maturidade
arrecada mais de 3 mil agasalhos
Um total de 3.383 agasalhos
foram arrecadados neste mês
de junho, por frequentadores
das quatro unidades da Casa
do Idoso (centro, leste, norte
e sul), durante a Gincana de
Melhor Maturidade. As peças
serão encaminhadas ao Fundo
Social de Solidariedade, que
coordena a Campanha do Agasalho em São José dos Campos.
Com o tema “Trabalho Infantil”, a competição teve a
participação especial das crianças da Obra Social e Assistencial Padre Bonafé, parceira
da Secretaria de Apoio Social
ao Cidadão na execução do
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças e adolescentes de 6 a
15 anos.
Os idosos, emocionados
com a apresentação de coral
dos pequenos, se juntaram a
eles no palco para cantar e deixar o dia ainda mais especial.
E foi assim durante toda a
gincana, que teve caráter intergeracional, com muita brin-

cadeira e torcida animada.
Crianças e idosos fazendo parte da mesma equipe a favor de
uma infância com mais respeito e felicidade.
“Lugar de criança é na escola, elas têm que brincar e deixar para fazer coisas de adultos

apenas quando forem adultos.
Daí sim, com a idade certa,
poderão assumir essa responsabilidade”, afirmou Elizabete
Silva Santos, 70 anos, moradora do bairro Novo Horizonte,
frequentadora da Casa do Idoso Leste há seis anos.

Para Sebastião de Paula, 80
anos, morador do bairro Santa
Inês 3, falar desse tema, com
a participação das crianças,
é muito importante. “Toda
criança tem que ser feliz e não
deveria ser obrigada a trabalhar”.

Na somatória de pontos, a
equipe vermelha foi a vencedora com 1.506; seguida pela
amarela, 857 pontos; verde,
767; e azul, com 673 pontos. O
placar final? Todos saíram vitoriosos com o lindo exemplo
de convivência e celebração da
vida.
Gincana da Melhor Maturidade
A gincana começou em fevereiro e segue até o mês de
outubro, quando se comemora
o Mês Internacional do Idoso,
com as provas culturais, esportivas, artísticas e de nutrição,
sendo cada mês abordado um
tema diferente.
Para o mês de julho, o tema
da gincana será “Respirar cuidando e exercitando seus
pulmões”, na Casa do Idoso Sul (avenida Andrômeda,
2601, Bosque dos Eucaliptos).
Os interessados em participar precisam fazer a inscrição,
gratuitamente, na unidade que
frequenta. A coordenação é da
Secretaria de Apoio Social ao
Cidadão.

Termo de Adoção, em que a
pessoa toma ciência dos cuidados e da posse responsável em
manter o animal devidamente
vacinado, vermifugado, abrigado e alimentado adequadamente.
O outro tipo de adoção é
para animais filhotes, que ainda não têm idade para serem
castrados (menos de 6 meses) ou animais especiais (que
portam doenças crônicas ou
físicas), que exigem cuidados
maiores para a manutenção da
sua saúde. Neste caso, é feito
um Termo de Adoção Direcionada, onde há compromissos
com o CCZ para que sejam
realizadas a castração e os cuidados preservados.
É permitido um período de
experiência por 15 dias, em
ambas as situações, para avaliação e adaptação do animal
aos novos donos e moradia.
Após esta etapa, o animal é
considerado de fato adotado e
não há possibilidade mais de
devolução.

das, além de conter erosão,
vão melhorar o escoamento
das águas das chuvas, garantindo mais fluidez ao tráfego
e mais segurança para os motoristas e pedestres que circulam pelo local.

52 animais estão disponíveis
para adoção em feira no sábado

A Feira de Adoção de Cães
e Gatos chega a sua 6ª edição
neste sábado (30), das 8h30 às
13h30, na sede do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ),

órgão da Prefeitura de São
José dos Campos que organiza
o evento.
O CCZ fica localizado à rua
George Willians, 581, Parque

Industrial, na região sul.
Estarão disponíveis para
adoção 52 animais. Destes, são
48 cães, sendo 31 adultos (22
machos e 9 fêmeas), 15 adul-

tos especiais (13 machos e 2 fêmea) e 2 filhotes (1 machos e 1
fêmeas), além de 4 gatos, sendo 3 adultos e 1 filhote macho.
Todos os animais são vacinados, vermifugados e castrados (adultos). Atualmente, o
CCZ conta com 134 animais
em seu canil, muitos deles sob
tratamento com veterinário.
As feiras de adoção do CCZ
têm contribuído para que muitos animais encontrem um
novo lar.
De janeiro de 2017 para cá,
322 animais do CCZ já foram
adotados (230 cães e 92 gatos).
Só este ano, foram 130 adoções (87 caninos e 43 felinos).
Em 2017, houve 192 adoções
(143 caninos e 49 felinos).
Os interessados em adotar
algum animal precisam ser
maiores de idade e comparecer
ao CCZ portando RG e CPF.
Existem dois tipos de adoção.
O primeiro para animais
saudáveis e castrados, a maioria, onde é preenchido um

A Prefeitura de São José
dos Campos concluiu, nesta
quinta-feira (28), os serviços
de ampliação da galeria de
águas pluviais da rua José
Bonifácio de Oliveira, no
Jardim Del Rey, na zona sul.

Trata-se de um serviço
preventivo, que teve como
objetivo a contenção de erosão no local que apresentava
risco de afundamento da rua
e de comprometimento da
estrutura de um prédio resi-

dencial.
A galeria de águas pluviais
tem 60 metros de extensão e
foi ampliada em 150 metros.
O trabalho foi realizado pela
Secretaria de Manutenção da
Cidade.

Segurança
Também foram construídos 3 PV´s (Poços de Visita),
que facilitarão os futuros serviços de limpeza e conservação da galeria.
As medidas implementa-

Prefeitura amplia galeria de águas pluviais
do Jd. Del Rey para conter erosão
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Candidatos ao concurso da Prefeitura
terão ônibus extra no domingo

Neste domingo (1º), haverá
reforço nas linhas de ônibus
para atender os candidatos
que vão participar do processo seletivo da Prefeitura de
São José dos Campos, que
será realizado nos dois períodos, ou seja, das 7h45 às 12h
e das 13h30 às 17h. Os ônibus
extras serão disponibilizados
de acordo com a demanda de
passageiros.
Os candidatos deverão chegar ao local com pelo menos
uma hora de antecedência.
Agentes de trânsito farão
o monitoramento nas regiões

e, caso haja necessidade, será
feita operação para garantir a
fluidez no tráfego e a segurança dos motoristas e pedestres
que circularão pelo local.
O concurso
A Prefeitura de São José
está oferecendo, por meio de
concurso público, 35 vagas,
sendo 20 para agente educador, 10 para assistente em
gestão municipal e 5 para dentista.
Ao todo, 13.607 candidatos
deverão fazem a prova em 1º
de julho. O cargo de agente
educador terá 7.498 pessoas

na disputa (374 candidatos
por vaga). Outros 5.000 concorrem às vagas para assistente em gestão municipal (500
candidatos por vaga). Essas
duas carreiras exigem nível
médio de ensino, com salário
de R$ 1.781,23.
As cinco ofertas para dentista têm 1.109 profissionais
inscritos (221 candidatos por
vaga). A carreira, de nível superior e 20 horas semanais,
oferece salário de R$ 3.401,26.
As salas e os locais estão
disponíveis no site www.ibamsp-concursos.org.br.
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‘Domingo no Parque’ tem cinco
espetáculos programados para julho
A programação de julho
do Projeto Domingo no Parque, realizado pela Fundação
Cultural Cassiano Ricardo
na área teatral, abordará temas variados, como imaginação, comédia dos contos
medievais, ritmos populares
brasileiros, cultura indígena e
até o romantismo das obras
de William Shakespeare. As
apresentações, que acontecem
na arena do Parque da Cidade, a partir das 15h, são gratuitas e voltadas para o público infantil.
Mais do que uma atividade cultural realizada em um
dos locais mais frequentados
da cidade, o ‘Domingo no
Parque’ visa estimular grupos
joseenses e da região a pesquisarem diferentes linguagens
teatrais (como teatro de rua,
circo, performances e contação de histórias), oferecendo
oportunidade para que eles
mostrem seus trabalhos. A
programação prevê espetáculos em todos os domingos de
julho.
Programação
Dia 1º: ‘Armazém do Eugênio’ (teatro de rua)
Grupo Eugenioslávia Cia.
de Teatro
O espetáculo, idealizado
por Carlos Cesare e dirigido
por Bebê de Soares, estimula
a imaginação do público por

meio de cenas lúdicas e interativas, utilizando recursos
visuais variados, uma linguagem que mistura circo, teatro
de bonecos e manipulação de
objetos, além de grande variedade de ritmos musicais realizados ao vivo. No enredo,
o palhaço Eugênio convida o
público a viajar em seu mundo imaginário por meio de
brincadeiras cênicas.
Dia 8: ‘As Presepadas de
Damião – de como fez fortuna, venceu o Diabo e enganou
a morte com as graças de Jesus Cristo’ (teatro de rua)
Grupo Damião e Cia. de
Teatro
A peça é uma comédia e
narra a saga do herói errante
Damião, um homem pobre,
amigo da vadiagem, esperto
e generoso, que viu sua vida
– e de toda a humanidade –
transformada, após a visita de
dois misteriosos viajantes. É
baseada no conto de origem
medieval, conhecido como ‘O
Ferreiro e a Morte’.
O grupo conduz o público
a um divertido acontecimento coletivo, alimentado pelo
clima festivo das festas populares.
Dia 15: ‘A Fabulosa Caravana de Seu Malaquias’ (teatro de Mamulengo)
Grupo Boneco Vivo
O espetáculo conta a his-

tória do ‘Seu Malaquias’, que
chega com sua trupe tocando e cantando, e apresenta
suas atrações, entre elas, um
‘Desafio de Embolada’, um
‘Encantador de Cobras’, ‘O
Mágico Mister Lantejoula’ e
‘Cobra Gigante’ (uma ‘cobra’
gigante que encerra a apresentação convidando o público a
brincar de roda, com ritmos
populares como a Ciranda e
Marchinhas carnavalescas.
Dia 22: ‘Moranduba’ (infantil)

Após décadas de incertezas, os moradores do lado direito da Rua Antônio Aleixo,
no Jardim Satélite (região sul),
estão mais esperançosos em
obter o título de propriedade.
A Prefeitura de São José dos
Campos retomou o processo
de regularização fundiária da
área, formada por 15 lotes, o
que corresponde a 24 famílias.
Nesta quinta-feira (28),
funcionários municipais estiveram nas casas para a constatação de posse. Durante a
visita, os proprietários apresentaram documentos e prestaram as informações necessárias para confirmar o que

existe na planta e possibilitar
o andamento da legalização
dos imóveis.
“Aleluia, depois de muito
tempo de luta, a expectativa
desta vez é cem por cento”,
disse o vendedor Hilton Diniz, que adquiriu o terreno
há mais de 20 anos. “Vai ser
a melhor coisa da minha vida,
cheia de batalhas”. Ele mora
na rua Antônio Aleixo com
a mulher, Rosemary, e dois
dos três filhos. “Tenho a nota
fiscal do primeiro tijolo que
comprei para construir minha
casa, em 1993”.
Também já passaram pela
fase de constatação de posse

os bairros Santa Lúcia, Capão
Grosso I e II, Majestic I e II,
Recanto dos Nobres. Agora o
próximo passo será a análise
dos documentos. Em seguida,
a Prefeitura envia os relatórios
de legitimação fundiária e de
posse ao Cartório de Registro
de Imóveis.
Outras comunidades estão
na etapa de levantamento planialtimétrico cadastral, que
serve de base para a elaboração do projeto de regularização. O Costinha, bairro da
região norte, passou pela fase
de coleta de documentos e
aguarda o agendamento para
a constatação de posse.

Prefeitura retoma regularização
da rua Antônio Aleixo

Grupo Cia Titerritório
A aldeia indígena de Pindamonhangaba se prepara
para a festa do Dabukuri. No
entanto, Jurema, a mais bela
e espinhosa filha de Tuxua
Marani, um provocador de
brigas, completa o ciclo lunar
de menina e torna-se mulher.
Conforme a lei natural, a índia acende o fogo de tatá e
está apta para escolher um
guerreiro. No entanto, a espinhosa índia fica provocando
os homens, que brigam entre
si e causam muitas confusões
na tribo.

Dia 29: ‘Romeu e Julieta’
(infantil)
Grupo MiniShakespeare
A desmistificação do autor
de difícil compreensão é o que
propõe o grupo ao montar
Shakespeare para crianças. O
espetáculo é resultado de um
dos contos mais conhecidos
de William Shakespeare, Romeu e Julieta. O enredo aborda a famosa história de amor
de um jovem casal que se
apaixona, mas têm um grande problema que os impedem
de se amarem: seus pais são
rivais em uma guerra.

Diário da Região

sexta-feira, 29 de junho de 2018

Chaveamento deixa Bélgica ou Japão
no caminho do Brasil para as quartas
Com a definição dos confrontos da próxima fase da
Copa do Mundo, o Brasil já
sabe quais adversários terá que
superar caso avance na competição. Se vencer o México nas
oitavas de final, a seleção brasileira enfrentará Bélgica ou
Japão na fase seguinte.
O chaveamento foi completado nesta quinta-feira (28). A
Bélgica garantiu a liderança do
Grupo G após vencer a Inglaterra e vai enfrentar o Japão,
segundo colocado do Grupo
H.
A seleção belga chega à próxima fase embalada por uma
campanha de 100% de aproveitamento, confirmando as
expectativas para a equipe na
competição. Já o Japão passou
sufoco, mas se tornou uma das
grandes surpresas da Copa do
Mundo. A equipe asiática ficou com a segunda posição no
Grupo H mesmo após perder
nesta quinta-feira para a Polônia por 1 a 0.
A classificação do Japão
veio nos últimos minutos após

o gol da Colômbia contra Senegal. Ao entrar com time
misto para enfrentar a Polônia,
os nipônicos não tiveram um
bom desempenho e sofreram

sua única derrota na competição até aqui. Com os mesmos
4 pontos de Senegal, os japoneses avançaram por terem
tomado dois cartões amarelos

a menos que os africanos durante o torneio.
O Japão enfrenta a Bélgica
pelas oitavas de final na próxima segunda-feira (2), em Ros-
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tov, às 15h. O vencedor deste
confronto pegará o ganhador
de Brasil e México, que acontece no mesmo dia, às 11h, no
Estádio de Samara.

Com saída de Petros, zagueiros viram
única ‘herança’ de Pinotti no SP
São Paulo apresenta
uniforme para a torcida em
treino aberto neste sábado

Em seis meses, o departamento de futebol do São Paulo
implantou diversas mudanças
no clube. A confirmação da
transferência de Petros para o
Al Nassr, da Arábia Saudita,
nessa terça-feira (26), representa um pouco desses novos
tempos no Morumbi. Sem o
volante, apenas os zagueiros
Arboleda e Bruno Alves foram
contratados pelo ex-diretor
executivo de futebol, Vinícius
Pinotti, e permanecem no
elenco.
Além do meio-campista,
nestes últimos meses o torcedor viu Maicosuel ser emprestado ao Grêmio. Fora dos
planos de Diego Aguirre, mas
com dois anos de contrato, o
meia-atacante está livre para
acertar a sua saída e já recebeu
sondagens da Arábia Saudita.
Já o meio-campista argentino

Jonatan Gómez foi emprestado até o fim da temporada para
o Al-Fayha, da Arábia Saudita.
Hernanes voltou para o Hebei
Fortune, da China. Aderllan
acertou com o Vitória. Por
fim, Marcos Guilherme fechou
com o Al Wehda, também da
Arábia.
Oficializado como diretor
executivo do clube no fim de
2017, Raí quis dar uma identidade ao time. Para tanto, contou com o apoio do gerente de
futebol, Ricardo Rocha, e do
superintendente de relações
institucionais, Diego Lugano.
A mentalidade de jogador desejada era exatamente oposta
à de Cueva, que foi contratado
em junho de 2016, pelo então
diretor Gustavo Vieira de Oliveira. No clube, todos sabem
da capacidade técnica do peruano. Porém, ele se envolveu

em diversos casos polêmicos e
irritou dirigentes pela falta de
comprometimento.
Desde que assumiu o cargo,
Raí fechou as contratações de
Jean, Anderson Martins, Régis, Nenê, Diego Souza, Everton, Tréllez, Gonzalo Carneiro
e Joao Rojas. Além disso, o clube acertou os retornos de Reinaldo e Hudson, que estavam
emprestados para Chapecoense e Cruzeiro, respectivamente.
Na restruturação do departamento, não só jogadores mudaram. O São Paulo também
contratou um técnico com o
estilo mais próximo ao desejado pela diretoria. Em março,
após derrota no clássico com o
Palmeiras, Dorival Júnior foi
demitido. Pouco depois, o Tricolor acertou a contratação do
uruguaio Diego Aguirre para o
cargo.

A torcida do São Paulo vai
poder conhecer o novo uniforme do clube neste sábado. O
Tricolor vai fazer um treino
aberto ao público neste sábado, a partir das 9h30, no Morumbi, para que os fãs possam
conhecer o manto fornecido
pela Adidas. Como publicou o
UOL Esporte, a primeira partida oficial com a camisa será
contra o Flamengo, no dia 18
de julho, no Maracanã, no Rio
de Janeiro. A expectativa dos
torcedores é grande. O clube
atendeu aos pedidos dos são-paulinos e alterou o design de
sua camisa número 1, que passa a ter faixas mais próximas
ao peito do jogador. Para tanto,
foi necessário a diretoria entrar
em acordo com o seu patrocinador máster, o Banco Inter,
para alterar o local onde está
estampada a marca do apoiador, que passará a ficar na região do abdômen do atleta no
modelo.Uniforme da Adidas
utilizado pela seleção do México na Copa

Alguns torcedores chegaram
até a imaginar que o design seja
parecido com o utilizado pela
seleção do México em partida
da Copa do Mundo. Desta maneira, o uniforme do São Paulo
deve ficar mais parecido com o
utilizado na temporada 2005,
que na época era produzido
pela Topper. Naquele ano, o
Tricolor conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes.
Foi a última vez que o clube levantou tais taças.
A Adidas vai substituir a
Under Armour no fornecimento de material esportivo para o
São Paulo. O clube e a empresa alemã assinaram vínculo de
cinco temporadas e os valores
da transação foram mantidos
em sigilo. Com 23 pontos conquistados em 12 partidas (seis
vitórias, cinco empates e uma
derrota), o São Paulo ocupa a
terceira colocação na classificação geral do Campeonato
Brasileiro. A liderança é do Flamengo, que soma 27 pontos.
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O lançamento do maior Auto Shopping do Vale
do Paraíba contou com a presença do Prefeito de
Taubaté Ortiz Júnior, e empresários

Foi lançando oficialmente
na noite de quinta-feira dia
07, o maior Auto Shopping
do Vale do Paraíba, um centro comercial que, além de sua
localização estratégica as margens da Via Dutra, contempla
seis áreas destinadas a empreendimentos comerciais e corporativos, que proporcionarão
grandes benefícios de negócios para Taubaté e região.

Localizada a 130 Km de São
Paulo, a cidade de Taubaté foi
classificada pelo site Exame
como o 12º melhor município
brasileiro em desenvolvimento.
O projeto que foi apresentado oficialmente, pelo
Presidente da FENAUTO Federação Nacional das Associações dos Revendedores de
Veículos Automotores, Ilídio

Gonçalves dos Santos, entidade representativa do Setor
de Revendas de Automóveis
Seminovos e Usados, e conta com empresários de toda
região. Aproveitando a oportunidade para falar sobre o
atual cenário do mercado automobilístico. Empresários,
imprensa e o Prefeito de Taubaté Ortiz Júnior compareceram ao evento.

O Senac São José dos Campos está com inscrições abertas
para cursos de pós-graduação
lato senso presenciais nas áreas de arquitetura e urbanismo

e gestão e negócios. São mais
de 50 vagas para os cursos Design de Interiores e Gestão Estratégica de Pessoas.
Os interessados em partici-

par do processo seletivo podem
se cadastrar, até o dia 31 de julho, pelo Portal Senac (www.
sp.senac.br/posgraduacao). A
taxa de inscrição é R$ 50.

Senac São José dos Campos abre
processo seletivo de pós-graduação

Diamond Glamour!!!

O jornalista social Leandro Camargo é sucesso em toda a região Norte de Santa Catarina, com
o programa de televisão - Leandro Camargo em Diamond, onde leva muito entretenimento às
famílias,
entrevista celebridades e empreendedores catarinenses, que são e fazem história naquele próspero Estado, a exemplo de Letícia Hagedorn, coordenadora da inédita ação Loucos para Casar.E
convém salientar que Leandro Camargo pertence a atual diretoria da Febracos e, em Joinville/SC,
lidera o pioneiro Diamond Vip Club. Aplauso!!!

sexta-feira, 29 de junho de 2018

Câmara aprova LDO 2019 e criação
do Conselho de Mobilidade Urbana
Durante a 39ª sessão, os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
para 2019 (PL 212/2018), do
Executivo, que estabelece as
metas e prioridades da administração para orientar a elaboração do orçamento municipal
do próximo ano.
Foi aprovada uma emenda
que permite ao Legislativo o
remanejamento de até 20% do
orçamento e deliberações sobre
cargos e pessoal.
Outra proposta da prefeitura
(PL 241/2018), aprovada com
três votos contrários, institui o
Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O conselho terá
a competência de acompanhar
e avaliar a implantação de projetos, programas e ações conforme a Política Municipal de
Mobilidade Urbana; conhecer
os estudos técnicos dos contratos de concessão e permissão,
monitorando os critérios das
tarifas, além de encaminhar
propostas relativas aos serviços
públicos de transporte.
O projeto recebeu emenda
do vereador Cyborg (PV) que
aumentou o número de conselheiros de 17 para 19, acrescentando representante dos ciclistas e mais um representante
de secretarias municipais para
manter a paridade entre governo e sociedade. Também compõem o conselho representantes de prestadores de serviços
do setor, universidades, asso-

ciações e usuários.
Aprovado também o PL
282/18, encaminhado pela
prefeitura, que autoriza a Secretaria de Educação e Cidadania a celebrar termo de colaboração com a Associação
Missionários da Santíssima
Trindade para atendimento de
408 crianças, de zero a cinco
anos de idade de famílias de
baixa renda, pelo Centro de
Educação Infantil Jardim Castanheira. Pelo prazo de dois
anos a prefeitura permitirá o
uso de imóvel público para
funcionamento do Cedin, poderá ceder funcionários, fornecer alimentação escolar e
transferir recursos estimados
em R$ 791 mil em 2018, R$
1,792 milhão no ano que vem
e R$ 1,727 milhão até julho de
2020.
Duas propostas de autoria da vereadora Dulce
Rita (PSDB) na área da saúde foram aprovadas. O PL
475/2017 autoriza a prefeitura
a assegurar prioridade no atendimento à pessoa com mais
de 80 anos na rede pública de
saúde do município.
Já o PL 51/2018, em coautoria com o vereador Vadir
Alvarenga (SD), autoriza nas
escolas de educação infantil e
de ensino fundamental do município a presença de pessoa
treinada para realizar teste de
glicemia capilar e aplicar insulina nos estudantes diabéticos.

