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Senadores devem aprovar
engessamento de orçamento

‘Página virada’, diz Bolsonaro 
sobre crise com Rodrigo Maia

Empresa faz varredura
contra escorpiões em

creche e escolas de Jacareí

Casos de estupro aumentam 
quase 13% em 2019 na RMVale

Após ser derrotado na Câ-
mara dos Deputados com 
a votação da PEC (Pro-
posta de Emenda Cons-
titucional) que engessa 
ainda mais o Orçamento 
da União, hoje a tendência 
é que o governo também 
perca no Senado.
O texto será apreciado na 
quarta-feira (3) na Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Casa, onde 
começará a tramitar.
Segundo aliados, o pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), 
deve entregar a relatoria 
da matéria ao senador alia-
do Marcos Rogério (DEM
-RO). Líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), disse 
ontem que a PEC será vo-
tada no plenário logo após 
apreciação do colegiado: 
“Havia pressão de alguns 
líderes para que a matéria 
pudesse ser analisada ain-
da hoje no plenário, mas 
prevaleceu o bom senso 
do apelo que fizemos para 

O presidente Jair Bolsona-
ro disse que a crise com o 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), é 
“página virada”.
Bolsonaro deu a decla-
ração durante entrevista 
após receber a comenda 
da Ordem do Mérito Judi-
ciário Militar, em Brasília. 
Maia era um dos homena-
geados, porém não compa-
receu ao encontro.
Nos últimos dias, a rela-
ção de Bolsonaro e Maia 
se desgastou, com troca 
de declarações ásperas dos 
dois lados.
Bolsonaro disse que esse 
tipo de situação “aconte-
ce”. Ele classificou o caso 
como “uma chuva de ve-
rão”.
“Página virada, um abra-
ço, Rodrigo Maia. O Bra-
sil está acima de todos. 

Duas escolas e uma creche 
em Jacareí, onde foram 
encontrados seis escorpi-
ões neste ano, são alvo de 
um trabalho especializado 
de varredura contra os ani-
mais. O serviço foi contra-
tado pela prefeitura depois 
que uma creche do Educa-
mais, no Parque dos Sinos, 
foi fechada no último dia 
12 e as crianças transferi-
das. 
Não há previsão para re-
tomada das atividades no 
local.
A empresa Scorpion Com-
bat atua, até o fim de abril, 
na creche do Educamais 

Os casos de estupro nos 
dois primeiros meses do 
ano tiveram aumento de 
12,90% na RMVale, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados fazem parte do 
balanço mensal divulgado 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública.
Entre janeiro e fevereiro 
de 2019, a região regis-
trou 140 casos, incluindo 

que primeiro fosse vista na 
CCJ, após a avaliação dos 
desdobramentos dessa de-
cisão.”
Após entender a derrota, 
o Planalto deflagrou uma 
operação para derrubar a 
PEC no Senado. Qualquer 
alteração na redação do 
texto obriga a proposta a 
ser devolvida para Câmara 
e passar por nova tramita-
ção nas comissões.
Mesmo se for acelerado, 
o trâmite de uma PEC nas 
comissões ainda pode per-
durar por dois meses, já 
que não existe urgência 
para emendas constitucio-
nais.
Durante a votação na Câ-
mara, os deputados disse-
ram ter seguido orientação 
do governo para votar a fa-
vor. A aliados, o presidente 
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara, 
Felipe Francischini, disse 
ter perguntado ao ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, qual o posicionamen-
to do governo em relação à 

Acontece, é uma chuva de 
verão”, disse o presidente.
“Outros problemas aconte-
cerão, com toda a certeza. 
Mas, pode ter certeza, na 
minha cabeça e na dele, 
o Brasil acima de tudo 
e Deus acima de todos”, 
acrescentou.
Relação desgastada
A entrega da comenda em 
Brasília seria o primeiro 
evento público com as pre-
senças de Maia e Bolsona-
ro desde que os dois come-
çaram a trocar farpas, na 
semana passada.
A discussão tem dificulta-
do a relação entre Câma-
ra e Palácio do Planalto e 
atrapalha o avanço da re-
forma da Previdência no 
Congresso.
Na quarta-feira (27), Maia 
pediu a Bolsonaro para 
que o entorno do presi-

(interditada), e nas esco-
las de ensino fundamental 
e infantil Décio Moreira e 
Guaraci. As duas últimas 
ficam no mesmo terreno 
no Jardim Califórnia.
Dos seis escorpiões encon-
trados em unidades esco-
lares neste ano na cidade, 
três foram no Educamais 
do Parque do Sinos, dois 
no Emef Décio Moreira, 
sendo um deles capturado 
pela empresa contratada, e 
um na Emei Guaraci.
As 33 crianças que eram 
atendidas no Educamais 
estão provisoriamente ma-
triculadas unidades nos 

estupro de vulnerável. Em 
igual período do ano pas-
sado, foram 124 registros. 
Apenas em fevereiro, a 
SSP registrou 69 casos, 
contra 62 no mesmo mês 
de 2018.
Homicídio
Já os casos de homicídios 
tiveram queda na região, 
de acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública. En-
tre os dois primeiros meses 

proposta. Disse ter ouvido 
dele que poderiam votar 
favorável, dando assim 
mais poder ao Parlamento.
Derrota
A Câmara aprovou a PEC 
na terça-feira (26) em 
menos de duas horas. A 
proposta engessa parcela 
maior do Orçamento e tor-
na obrigatório o pagamen-
to de despesas hoje passí-
veis de adiamento, como 
emendas de bancadas esta-
duais e investimentos em 
obras. Por reduzir o poder 
do Executivo sobre gas-
tos públicos, a decisão de 
terça tem sido vista como 
uma importante derrota 
para o governo na Câmara.
“Não vejo como uma der-
rota. O processo político 
é um processo contínuo”, 
discordou o senador Be-
zerra.
Os placares foram de 448 
e 453 votos a favor, no 
primeiro e segundo turno 
respectivamente. Houve 
votos favoráveis inclusive 
do próprio PSL.

dente pare de criticá-lo. O 
deputado disse ainda que, 
enquanto o país tem mi-
lhões de desempregados e 
registra milhares de assas-
sinatos todos os anos, Bol-
sonaro está “brincando de 
presidir”.
Em resposta, Bolsonaro 
afirmou em uma entrevis-
ta em São Paulo que “não 
existe brincadeira, muito 
pelo contrário”.
Na semana passada, Maia 
afirmou em entrevista ao 
site do jornal “O Globo” 
que iria deixar a articula-
ção para aprovação da re-
forma da Previdência. Se-
gundo o jornal, o deputado 
ficou insatisfeito com crí-
ticas feitas a ele nas redes 
sociais pelo vereador Car-
los Bolsonaro (PSC-RJ), 
filho do presidente Bolso-
naro.

bairros Jacarezinho, Cen-
tro, Jardim Primavera e 
Villa Branca. A expecta-
tiva é que a retomada das 
atividades ocorra a partir 
de maio.
Preocupação
A Aline Eloi é mãe da Jen-
nifer, aluna da Escola Mu-
nicipal Décio Moreira. Ela 
diz que está preocupada 
com a segurança da filha 
porque foi informada so-
bre o aparecimento de es-
corpiões na unidade.
“Fico com medo de levar 
a criança e ter escorpião. A 
gente não fica tranquila”, 
afirmou a mãe.

de 2019, foram 51 vítimas 
de assassinatos, quando 
entre janeiro e fevereiro de 
2018 a RMVale tinha 55 
casos do tipo. Apenas em 
fevereiro deste ano foram 
21 homicídios contra 29 
no mesmo período do ano 
passado. Os números in-
cluem homicídios dolosos 
(quando há intenção de 
matar) e latrocínios (rou-
bos seguidos de morte).
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EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Taubaté Shopping oferece oficinas para 
crianças e adultos neste fim de semana

O fim de semana também 
pode ser um momento de 
muito aprendizado e di-
versão para toda a famí-
lia. Isso porque o Taubaté 
Shopping recebe atrações, 
minicursos e oficinas para 
animar adultos e crianças.
No sábado (30), acontece 
um minicurso de laços, 
que será ministrado pela 
artesã e empresária, Dé-
bora Godoy, próximo ao 
quiosque Lacinhos de Fita. 
Nesta oficina, que terá du-
ração de duas horas, serão 
ensinados os principais 
modelos de laço, como 
gravatinha, gravatinha du-
plo, boutique e duplo sim-
ples. Os interessados em 
participar poderão esco-
lher um dos três horários 
diferentes: das 10h às 12h, 
das 14h às 16h e das 16h 
às 18h. As inscrições po-
dem ser feitas previamente 
através do WhatsApp (11) 

96375-9823. O investi-
mento do curso é de R$ 
30,00, além de um litro de 
leite que será doado para 
uma instituição social da 
região.
Atividades para as crian-
ças
Para os baixinhos, a loja 
Imaginarium estará no cen-
tro de compras realizando 
uma oficina para produção 
de “areia mágica”. A ação 
é gratuita e acontece no 
Espaço Domingo Cultural, 
em frente à loja Polishop, 
no sábado (30), a partir 
das 10h. Além das brinca-
deiras com areia mágica, 
que será produzida no lo-
cal, a equipe de monitores 
também fará pinturas de 
rosto coloridas, e a escola 
de idiomas CCAA também 
estará presente distribuin-
do algodão-doce para a 
criançada.
Já no domingo (31), a 

criançada poderá aprovei-
tar uma contação de his-
tórias infantis bilíngues, 
realizada também pela es-
cola de idiomas CCAA, no 
Espaço Domingo Cultural, 
das 14h às 18h.
Mais atrações
Além das atividades espe-
cíficas do fim de semana, 
para garantir a diversão 
dos pequenos, na Praça de 
Eventos está o DinoPlay, 
um kids play gigante com 
escorregadores, pistas de 
obstáculos, colchonetes, 
carrossel, trenzinho elétri-
co e uma piscina de boli-
nhas. 
Nessa atração é cobrado o 
valor de R$ 20,00 por 15 
minutos de diversão e R$ 
1,00 por cada minuto adi-
cional. O DinoPlay fun-
ciona de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e domin-
gos e feriados, das 12h às 
20h.

Editorial

Quem acreditava que a solução da economia, a educação. a segurança e a saúde do 
país poderia ser resolvida já esta inseguro. O país vem como se fosse uma locomotiva 
descendo ladeira abaixo sem freios, não há o que segure. Os políticos continuam sem 
se entender, dia a dia novas denuncias são apontadas a corrupção esta em quase todo 
o setor da sociedade. Os preços das mercadorias aumentam muito mais do que os 
salários, apesar de que a inflação não está sendo considerada como verdadeiramente 
acontece. Fácil de concluir observando-se na prática do dia a dia simplesmente pelo 
fato de que não se compra o mesmo com o salário que se recebe. As dividas aumen-
tam os salários estão achatados, Agora vem um ou outro falar em pessimismo não se 
trata de pessimismo porque não se pode tapar o sol com a peneira.  A população mais 
carente não tem onde se socorrer em relação aos péssimos serviços públicos que são 
prestados. A maquina administrativa esta inchada e não sobra quase nada para investir 
nas mais básicas necessidades da população. Daqui pra frente o que nos resta e por os 
pés no chão, e cada um olhar com maior responsabilidade avaliando as conseqüências 
dos seus próprios atos procurando pensar um pouco no futuro porque o que se passa 
hoje e o resultado de um passado não muito distante. Desemprego, violência, crianças 
abandonadas, desrespeito um com os outros e com as próprias instituições, margina-
lidade, drogas etc ., Por certo grande parte destes problemas são causados por uma 
sociedade desajustada, inconseqüente, omissa e indiferente.



página 3A GAzetA dos Municípios30-31-01 de abril de 2019

01- Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
02- Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br 
03 -   Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572 
04 – Barbearia 26 de Novembro Tremembé  
05- F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Março - Abril de 2019

Ex-governador de Minas,
Pimentel vira réu

por lavagem de dinheiro

O ex-governador de Minas 
Gerais Fernando Pimentel 
(PT) tornou-se réu em uma 
ação penal relacionada à  
Operação Acrônimo, na 
qual é suspeito dos crimes 
de lavagem de dinheiro e 
tráfico de influência.
Trata-se de uma das quatro 
denúncias contra Pimentel 
originadas pela Acrônimo. 

Ele foi acusado de não de-
clarar recursos utilizados 
na campanha de 2014, no 
chamado “caixa 2”. O pro-
cesso contra o ex-governa-
dor tramitava no Superior 
Tribunal de Justiça, mas 
foi remetido à Justiça Elei-
toral de Minas após ele 
encerrar o mandato, em 
dezembro.

Segundo a denúncia, ele 
teria cometido irregulari-
dades quando era minis-
tro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, no 
governo de Dilma Rous-
seff. A defesa de Pimentel 
sempre negou qualquer 
ilegalidade e disse que se 
manifestará nos autos do 
processo.
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Miscelânea
Curiosidades

Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem fenômeno provocado 
pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a 
atração é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do 
que o Sol, mas marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados 
opostos, como na Lua Nova e na Luz Cheia, a atração conjugal torna-se maior, 
provocando marés mais altas ou mais baixas que de costume. Quando a Lua en-
tra nos Quartos Minguante ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Luz 
e a maré é produzida pela diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré 
alta leva seis horas para chegar ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retro-
cedendo para a maré baixa. Como o tempo entre as duas marés é de doze horas 
e vinte e cinco minutos, o horário da maré alta muda de um dia para o outro. A 
maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa chama-se “beira-mar”.
Humor
O mineirinho chega no bar e pergunta: 
- Você pode me vender uma pinga fiado?
E o dono do bar responde:
- Você está vendo aquele cara bem forte e alto? É o seguinte: de tanto ele fazer 
musculação e halterofilismo seu pescoço parece que ficou pequeno e quem cha-
ma ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você tiver a coragem de chamar 
ele de pescocinho, eu te dou pinga de graça durante um ano.
O mineirinho pensou um bocadinho de nada e vai até a mesa, Dá uma batida nas 
costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, você está bem?
- Mas eu nem te conheço!
E o mineirinho, falando baixinho:
- Uai! A gente sempre pesca juntos!
- Não tenho certeza, você nunca pesca comigo!
Ai o mineirinho diz bem alto:
- Pesco sim...
***
O pai da loira morreu e na agitação para o funeral a mãe pede que a filha vá até a 
cidade comprar um terno bem barato para enterrar o marido. E assim se fez. Um 
mês depois, a loira pede pra mãe:
- Mamãe, preciso de cem reais para pagar o terno do papai!
A mãe meio distraída dá o dinheiro.
Mais um mês e a loira novamente:
- Mamãe, me dá cem reais para pagar o terno do papai?
E assim foi durante seis meses, até que um dia quando a loira pediu à mãe mais 
cem reais para pagar o terno do pai, a mãe pergunta:
- Mas filha, em quantas prestações você dividiu a dívida do terno?
E a loira, muito esperta, respondeu:
- Ah! Mamãe, eu não te avisei? E que naquele dia como os ternos estavam muito 
caros eu resolvi alugar um...
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Vale tem impacto negativo 
de até R$ 2,85 bi em

ações por Brumadinho

As demonstrações finan-
ceiras da mineradora, po-
rém, indicam que as con-
tas de 2019 já contam com 
impacto inicial negativo de 
até R$ 2,85 bilhões gerado 
por provisões inicialmente 
estimadas. Essas primei-
ras cifras constam do item 
“Contingências e outras 
questões legais”.
Por enquanto, a maior des-
sas ações é a que envolve o 
governo federal, o Estado 
de Minas Gerais, Ministé-
rio Público e Defensoria 
Pública. Nessa ação, foi 
firmado acordo preliminar 
em que a Vale assumiu a 
obrigação de realizar o pa-
gamento emergencial aos 
moradores de Brumadinho 
e das comunidades próxi-
mas ao Rio Paraopeba.
No documento, a Vale diz 
que “estimou inicialmente 
que a obrigação assumida 
resultará em uma provisão 
entre R$ 1 bilhão e R$ 2 
bilhões, a depender do nú-
mero de beneficiários que 
serão cadastrados”.
Nesse acordo, a minera-
dora vai antecipar o pa-
gamento de indenizações 
em parcelas mensais, para 
cada membro de família 
afetada durante um perío-
do de 12 meses. Tais pa-
gamentos mensais variam, 
entre outros, em função da 
idade.
Outra ação mencionada é 
com o Ministério Público 
do Trabalho. Em fevereiro, 
foi assinado acordo para 
indenizar empregados di-
retos e terceirizados da 
mina do Córrego do Feijão 
prejudicados pelo término 
da operação. Pelo acordo, 
a Vale manterá o pagamen-
to de salários até 31 de de-
zembro de 2019 e também 
os ajudará na recolocação 
no mercado de trabalho. A 
empresa também seguirá 
regularmente com o pa-
gamento dos salários das 
pessoas desaparecidas até 

que sejam consideradas 
vítimas fatais do evento 
pelas autoridades.
“Com base nos termos 
propostos pela Vale e le-
vando em consideração 
as incertezas relacionadas 
aos procedimentos neces-
sários para estimar o valor 
total a ser despendido com 
as indenizações, incluindo 
o número de indivíduos 
com direito a recebê-las, a 
Companhia estimou que os 
acordos resultarão em uma 
provisão de aproximada-
mente R$ 850 milhões em 
2019”, cita o documento.
Ações nos EUA
Outra frente de ação jurí-
dica é nos Estados Uni-
dos, onde a Vale e alguns 
de seus executivos foram 
indicados como réus em 
ações coletivas. Nesse 
caso, a empresa diz que 
não é possível estimar 
qualquer valor para pro-
visão. “Como consequên-
cia da natureza preliminar 
desses procedimentos, não 
é possível determinar, nes-
te momento, o resultado 
ou estimativas confiáveis 
da exposição potencial, 
razão pela qual não foi 
possível estimar o valor 
da eventual provisão a eles 
relacionada, a qual, se for 
o caso, será reconhecida 
em 2019”, diz o texto.
Nesse trecho, o documen-
to menciona ainda que a 
empresa “está negociando 
com as seguradoras com 
base nas suas apólices de 
seguro de risco operacio-
nal, responsabilidade civil 
geral e riscos de engenha-
ria, mas essas negociações 
ainda estão em um estágio 
inicial”. 
“Qualquer pagamento 
de indenizações depen-
derá da definição de co-
bertura dos seguros, com                                
base nessas apólices e na 
avaliação do montante da 
perda”, explica o docu-
mento.
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Pilhado, mas organizado, 
Flamengo neutraliza o
Fluminense e vence

clássico à flor da pele

Retorno de Liziero
dá outra cara ao São Paulo, 

melhor time das
quartas do Paulistão

Não foi uma vitória de téc-
nica. Foi de raça. Em um 
Fla-Flu mais uma vez à 
flor da pele, o Flamengo 
parece ter encontrado o 
antídoto para, mesmo sem 
a bola, controlar o Flumi-
nense de Fernando Diniz, 
e na base do abafa venceu 
com um a menos.
Não dá para falar dos mais 
de 90 minutos de futebol 
sem falar do VAR e dos 
lances ríspidos. Foi o que 
esteve no centro das aten-
ções. Mas tentando se ater 
ao que levou o time de 
Abel Braga ao triunfo, se 
viu em campo um Flamen-
go organizado.
Desde o início, a equipe 
avançou a marcação para 
dificultar a saída de bola 
do Fluminense, mas muito 
mais com ocupação de es-
paços do que correria para 
pressionar. Assim, passou 
a etapa inicial praticamen-
te ileso - com exceção do 
gol de Léo Santos anulado 
pelo VAR.
Assim, também criou duas 
boas oportunidades a partir 
de interceptações, mas não 
teve Uribe em noite inspi-
rada. Coube a Vitinho tirar 

A evolução coletiva apre-
sentada pelo São Paulo nos 
dois jogos contra o Itua-
no, nas quartas de final do 
Campeonato Paulista, está 
totalmente ligada ao retor-
no de Liziero ao time de-
pois de dez jogos.
Recuperado de torção no 
tornozelo direito e de do-
res no púbis, o volante foi 
uma das novidades na vitó-
ria por 2 a 1 no Morumbi, 
no jogo de ida, e o autor do 
gol da vitória por 1 a 0, no 
jogo de volta. O São Pau-
lo, aliás, é o único time nas 
semifinais que venceu os 
dois confrontos das quar-
tas.
Formado nas categorias de 
base do Tricolor e promo-
vido ao elenco profissio-
nal durante a disputa do 
Paulistão do ano passado, 
Liziero deu maior mobili-
dade ao meio de campo do 
São Paulo.
O volante virou o motor do 
time nos dois jogos contra 
o Ituano. Foi ele que deu 
maior mobilidade ao meio 
de campo e abriu caminho 
para o São Paulo ter mais 
velocidade na transição.
Vagner Mancini, técnico 
interino do São Paulo até a 
chegada de Cuca, marcada 
para 2 de abril, evitou falar 
individualmente dos joga-
dores após a classificação à 
semifinal do estadual, mas 

o jogo da monotonia.
Vaiado mais uma vez ao ser 
substituído, Vitinho é um 
caso à parte a ser falado. 
Arrisca muito, erra muito, 
e acaba exposto. Quando 
acerta, é perigoso. Como 
aconteceu no chute impro-
vável sem ângulo que re-
sultou no gol de Renê.
A expulsão de Bruno Hen-
rique ainda no primeiro 
tempo condicionou a atua-
ção do Flamengo na etapa 
final. E reforçou a organi-
zação de uma equipe que 
defendia sem dar espaços, 
mas carecia de força para 
contra-ataque.
Já com o placar em igual-
dade, Abel resolveu o pro-
blema apostando na juven-
tude. 
Lucas Silva e Vítor Gabriel 
entraram em campo - as-
sim como Arrascaeta - e 
o Flamengo apelava para 
velocidade e bolas aéreas, 
mas sem perder a organi-
zação.
No fim, o gol, também de 
pênalti, de Éverton Ribei-
ro fez justiça no placar. O 
Flamengo não foi brilhan-
te, mas foi organizado. Por 
isso, venceu.

elogiou a atuação coletiva 
da equipe.
– Acho que esses (jovens) 
atletas acabaram enten-
dendo o momento do São 
Paulo e aquilo que eu pe-
dia como estilo de jogo. Eu 
achava que o São Paulo de-
morava muito na transição 
– disse Mancini.
Liziero, por sinal, pode ser 
peça fundamental para o 
esquema de Cuca. Prin-
cipalmente depois que 
Hernanes estiver 100% (o 
Profeta se recupera de es-
tiramento na coxa esquer-
da).
A tendência é que Lizie-
ro e Hernanes atuem lado 
a lado no meio de campo, 
fazendo o São Paulo girar 
para dar velocidade aos 
pontas, que muito prova-
velmente devem se Ever-
ton e Antony.
Mas pensando no próximo 
jogo, que é a semifinal do 
Paulistão, contra o Palmei-
ras, o time deve ser Liziero 
e mais dez. É esse o clima 
depois da evolução apre-
sentada pelo Tricolor nas 
quartas de final.
Aliás, o São Paulo, que ter-
minou a fase de classifica-
ção do estadual com a pior 
campanha entre as equipes 
que avançaram à fase final, 
é o melhor time das quar-
tas de final. O único com 
100%.
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Banco Central reduz previsão de
crescimento do PIB para 2019

Makélélé recorda rivalidade com Ronaldinho
Gaúcho: “Vou te mandar para o hospital”

O Banco Central reduziu 
de 2,4% para 2% a pre-
visão para o crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro em 2019. 
A estimativa consta do re-
latório trimestral de infla-
ção.
O PIB é a soma de todos 
os bens e serviços feitos no 
país, independentemente 
da nacionalidade de quem 
os produz, e serve para 
medir o comportamento da 
economia brasileira.
Em 2018, o PIB brasileiro 
cresceu 1,1%, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O desempenho da 
economia brasileira no ano 

Só de ouvir o nome de Ro-
naldinho Gaúcho, Claude 

foi decepcionante diante 
das expectativas iniciais.
Segundo o BC, a redução 
na estimativa de alta do 
PIB ao crescimento menor 
do ano passado (que reduz 
o chamado “carregamento 
estatístico” da expansão de 
um ano para o outro), aos 
“desdobramentos da tragé-
dia em Brumadinho sobre 
a produção da indústria 
extrativa mineral; às redu-
ções em prognósticos para 
a safra agrícola; e, residu-
almente, à moderação no 
ritmo de recuperação”.
A expectativa da institui-
ção para o crescimento da 
economia brasileira está 
em linha com o que acre-

Makélélé deve sentir arre-
pios. Isso porque o ex-vo-

dita o mercado financeiro. 
Pesquisa feita pelo próprio 
BC na semana passada 
com mais de 100 bancos 
mostra que previsão é de 
uma alta de 2% no PIB 
neste ano.
Inflação
O Banco Central também 
informou a estimativa de 
inflação, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), permaneceu está-
vel em 3,9% para este ano. 
As previsões consideram 
a trajetória estimada pelo 
mercado financeiro para a 
taxa de juros e de câmbio 
neste ano e no próximo.
O BC projetou ainda, com 

lante francês cansou de en-
frentar o brasileiro durante 

base no cenário que con-
sidera as estimativas do 
mercado para taxa de ju-
ros e câmbio, que o IPCA 
vai somar 3,8% em 2020. 
Com isso, a instituição 
elevou a projeção, que, em 
dezembro do ano passado, 
estava em 3,6% para o ano 
que vem.
No cenário com taxa de 
juros e câmbio fixos (em 
6,5% ao ano e R$ 3,85), a 
inflação estimada pelo BC 
ficaria em 4,1% neste ano 
e em 4% em 2020. Em de-
zembro de 2018 (previsão 
anterior), a expectativa do 
BC, nesse cenário, era de 
que a inflação somaria 4% 
no fechamento de 2019 e, 

a carreira, e normalmente a 
responsabilidade de marcá
-lo era dele. Os encontros, 
é claro, renderam boas his-
tórias para contar.
Em entrevista ao canal 
francês de televisão “RMC 
Sport”, Makélélé recordou 
uma delas. O dia em que 
ameaçou mandar Ronaldi-
nho para o hospital.
- Eu disse: prefiro que você 
tenha boas maneiras para 
me driblar. Mas com esses 
dribles de PlayStation, vou 
te mandar para o hospital - 
contou o atual técnico do 
Eupen, da Bélgica, aos ri-
sos.
Entre 2004 e 2006, Maké-
lélé e Ronaldinho se en-
frentaram algumas vezes, 
a maioria delas em situa-
ções decisivas. Foram, por 
exemplo, seis encontros 

também, de 2020.
A meta central deste ano 
é de 4,25%, e o intervalo 
de tolerância do sistema 
de metas varia de 2,75% a 
5,75%. Para 2020, o mer-
cado financeiro manteve 
em 4% a estimativa de in-
flação. No ano que vem, a 
meta terá sido oficialmente 
cumprida se a inflação os-
cilar entre 2,5% e 5,5%.
Definição da taxa de juros
As estimativas do BC para 
o Produto Interno Bruto e 
para a inflação ajudam a 
instituição na definição da 
taxa básica de juros, atual-
mente na mínima histórica 
de 6,5% ao ano.
A definição da taxa de ju-

pela Liga dos Campeões, 
quando o volante defendia 
o Chelsea, e o brasileiro, o 
Barcelona. Houve também 
o fatídico duelo entre Bra-
sil e França pelas quartas 
de final da Copa do Mundo 
de 2006, quando a seleção 
de Makélélé venceu por 1 a 
0 e avançou.
Os confrontos entre Maké-
lélé e Ronaldinho
19/05/04 - França 0 x 0 
Brasil (Amistoso)
23/02/05 - Barcelona 2 x 1 
Chelsea (Oitavas da Cham-
pions - ida)
08/03/05 - Chelsea 4 x 
2 Barcelona (Oitavas da 
Champions - volta)
22/02/06 - Chelsea 1 x 
2 Barcelona (Oitavas da 
Champions - ida)
07/03/06 - Barcelona 1 x 1 
Chelsea (Oitavas da Cham-

ros pelo BC tem como 
foco o cumprimento das 
metas de inflação, fixadas 
todos os anos pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN).
Recentemente, por meio 
da ata da última reunião do 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), o BC infor-
mou que julga importante 
“observar o comportamen-
to da economia brasilei-
ra ao longo do tempo” e 
acrescentou que “esta ava-
liação demanda tempo e 
não deverá ser concluída a 
curto prazo”. 
Com isso, indicou juros 
estáveis nos próximos me-
ses.

pions - volta)
01/07/06 - Brasil 0 x 1 
França (Quartas da Copa 
do Mundo)
18/10/06 - Chelsea 1 x 0 
Barcelona (Fase de grupos 
da Champions)
31/10/06 - Barcelona 2 x 2 
Chelsea (Fase de grupos da 
Champions)
O ex-jogador francês ain-
da compara Ronaldinho a 
Zidane, que foi seu compa-
nheiro de seleção.
- Zidane era um artista, 
mas cada movimento que 
ele fazia era para avançar 
um pouco mais para o ata-
que. 
Nesse contexto, você não 
pode dizer nada. O Ronal-
dinho fazia o mesmo, até 
que, em algum momento, 
começava a abusar - con-
cluiu.
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Jornal diz que Real Madrid tem R$ 
2 bilhões para investir em Mbappé, 
Pogba e Hazard como prioridades

Ole Gunnar Solskjaer é efetivado 
pelo Manchester United e assina 

contrato por três anosDepois de anos tímido no 
mercado, o Real Madrid 
está disposto a quebrar a 
banca e ser a equipe que 
mais gasta em uma única 
janela de transferências. 
É o que aponta o jornal 
“L’Equipe”, em sua repor-
tagem de capa desta quinta-
feira. O veículo francês diz 
que Zinedine Zidane quer, 
pelo menos, cinco ou seis 
contratações de peso. Para 
isso, terá 500 milhões de 
euros para gastar (R$ 2,25 
bilhões na cotação atual) e 
tem três prioridades: Ha-
zard, Pogba e Mbappé.
Para gastar tanto, os me-
rengues terão que fazer 
uma grande venda. E ela 
deve ser a de Gareth Bale. 
No caso dos três alvos, não 
seria a primeira vez que o 
Real Madrid faria uma in-
vestida a eles. Em 2016, 
Zidane tentou contratar 
Pogba, mas o Manchester 

O Manchester United 
anunciou nesta quinta-fei-
ra a efetivação do técnico 
Ole Gunnar Solskjaer no 
cargo. A princípio contra-
tado apenas até o final da 
temporada 2018/2019, o 
norueguês fez o rendimen-
to da equipe disparar desde 
dezembro e agora assinou 
um vínculo de três anos.
- Desde o primeiro dia que 
cheguei aqui, eu me senti 
em casa nesse clube es-
pecial. Foi uma honra ser 
jogador do Manchester 
United, e depois come-
çar minha carreira como 
treinador aqui. Os últimos 
meses representaram uma 
experiência fantástica e eu 
gostaria de agradecer a to-
dos. Esse é o trabalho que 
eu sempre sonhei - disse o 
técnico. Solskjaer foi con-
tratado em 19 de dezem-
bro de 2018, um dia após o 

United levou a melhor. O 
“L’Equipe” cita que, para a 
próxima temporada, é co-
gitada até uma troca entre 
o francês e o atacante ga-
lês para que o negócio se 
conclua.
Hazard é sonho antigo do 
Real Madrid. No início da 
atual temporada, os espa-
nhóis fizeram investida 
pelo belga, mas o Chelsea 
não aceitou conversa por 
menos de 220 milhões de 
euros, segundo informou 
o jornal francês. Agora, o 
Real conta com o desejo 
do atacante e um trunfo: 
Courtois. 
O goleiro afirmou,                         
nesta quarta, em entrevis-
ta à Rádio “Onda Cero” 
que espera pela chegada                    
do             ex-companheiro 
dos Blues.
– Hazard é um dos me-
lhores do mundo e, como 
amigo, gostaria que ele es-

clube demitir o português 
José Mourinho. Naquele 
momento o United estava 
em sexto na Premier Le-
ague e 11 pontos atrás do 
top 4. O time venceu as seis 
primeiras partidas do téc-
nico, algo até então inédito 
no clube. Dos 13 jogos dis-
putados pelo Campeonato 
Inglês desde o início do 
trabalho, o United perdeu 
apenas um (para o Arsenal, 
este mês) e agora está a dois 
pontos dos Gunners, que 
ocupam atualmente a últi-
ma posição na faixa clas-
sificatória para a Liga dos 
Campeões. Na competição 
continental, o United está 
nas quartas de final pela 
primeira vez desde 2014. A 
classificação para esta fase 
foi épica, revertendo fora 
de casa uma desvantagem 
de 2 a 0 no primeiro jogo 
contra o Paris Saint-Ger-

tivesse aqui (no Real Ma-
drid). Se ele quer vir? Sim 
– declarou Courtois.
Mbappé é o sonho. Zida-
ne tentou convencê-lo a 
ir para o Real Madrid em 
2017, mas o jovem prefe-
riu o acerto com o PSG. O 
“L’Equipe” escreve que o 
atacante chegaria ao clube 
para ser a principal estre-
la do time. O “Marca”, no 
entanto, publicou nesta se-
mana que o clube espanhol 
não faria oferta pelo cami-
sa 10 da França na próxima 
janela.
O jornal francês acrescen-
ta que o Real Madrid ain-
da monitora a situação de 
Rabiot. O volante está em 
litígio com o PSG e deve fi-
car livre ao fim da próxima 
temporada. O veículo ain-
da cita que, além de Bale, 
outro jogador com chances 
de deixar o clube é o za-
gueiro Varane.

main. - Os resultados que 
Ole entregou falam por si. 
Mais do que apenas per-
formance e resultados, 
Ole traz experiência tanto 
como jogador tanto quanto 
técnico, associado ao dese-
jo de dar a jovens jogado-
res chances e um profundo 
entendimento da cultura 
do clube - disse o vice-pre-
sidente executivo Ed Woo-
dward. Dentre esses jovens 
jogadores podemos citar o 
brasileiro Andreas Perei-
ra. Antes da demissão de 
Mourinho, o meia sequer 
era relacionado e estava 
decidido a deixar o clube 
em busca de maior espaço. 
Com Solskjaer, Andreas 
jogou nove partidas.
Como jogador, Solskjaer 
passou 11 temporadas no 
United e marcou o gol do 
título da Liga dos Campe-
ões de 1999.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pregão 
Presencial Nº 006/2019, objeto: Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Fisioterapia especializada em Equoterapia para Atender 
Pacientes no Município de Potim. Sessão realizada em 26/03/2019, às 
09h00min. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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BC reduz previsão de
crescimento da economia 

brasileira em 2019

O novo Relatório de Infla-
ção do Banco Central, di-
vulgado nesta quinta-feira 
(28), traz uma projeção 
menor para o crescimento 
da economia em 2019 do 
que o anterior, de dezem-
bro de 2018. Segundo a 
instituição, o PIB (Produ-
to Interno Bruto) brasilei-
ro deve se expandir 2%. 
A última estimativa havia 
sido de 2,3%.
O relatório, que é atualiza-
do trimestralmente, cor-
tou em 1 ponto percentual 
a previsão de crescimento 
do setor agropecuário, que 
era de 2%.
“O recuo na projeção re-
flete reduções em estima-
tivas para a safra agrícola 
de 2019, com destaque 
para a menor produção 
esperada para soja, item 
com o maior peso da agri-
cultura, devido à estiagem 
ocorrida em importantes 
regiões produtoras”, diz o 

documento.
Ainda houve corte em re-
lação à produção indus-
trial — de 2,9% para 1,8%. 
Um dos componentes é a 
queda da indústria extrati-
vista, que deve ser afetada 
pela tragédia em Brumadi-
nho.
O segmento que deverá re-
gistrar a maior alta é o de 
serviços: 2%. 
As expectativas se manti-
veram praticamente inal-
teradas.
Inflação
O boletim também pre-
vê, entre vários cenários, 
uma inflação de 1,45% no 
trimestre entre janeiro e 
março, que seria “acima da 
variação atipicamente bai-
xa observada no mesmo 
período de 2018 (0,71%), 
implicando elevação da in-
flação acumulada em doze 
meses, de 3,89% em feve-
reiro de 2019 para 4,65% 
em maio”.

Mito ou verdade:
emendar a pílula

anticoncepcional faz mal?
Uma das alternativas para 
interromper a menstrua-
ção é o uso contínuo da 
pílula anticoncepcional, 
emendando as cartelas da 
medicação. A opção, no 
entanto, ainda gera dúvi-
das sobre eventuais male-
fícios à saúde da mulher. 
A ginecologista do Hos-
pital Edmundo Vasconce-
los, Maria Luisa Mendes 
Nazar, esclarece os princi-
pais pontos sobre o tema:
1. Emendar a cartela faz 
mal à saúde da mulher?
A ginecologista tranquili-
za sobre o hábito e conta 
que optar por emendar a 
cartela não traz riscos à 
saúde. “O corpo vai re-
ceber a quantidade fixa 
de hormônio da medi-
cação, que geralmente é 
composto por estrogênio 
e progesterona, e assim, 
não estimula o cresci-
mento do tecido do útero 
e consequentemente não 
há menstruação. Esse 
processo não interfere 
na saúde”, conclui. 2. Há 
um limite de cartelas que 
possam ser emendadas? 
Não, o que pode interfe-
rir é a adaptação de cada 
mulher à dose hormonal 
da medicação. Segundo a 
médica, o aconselhável é 
que sejam observados os 
efeitos durante três meses. 
Caso neste período ocor-
ram pequenos sangramen-
tos, é importante consultar 

o médico para a troca da 
pílula com uma dose hor-
monal maior.
3. Quando ocorre o esca-
pe é preciso interromper a 
pílula?
Em casos em que o uso já 
ultrapassou os três meses 
de adaptação, quando há o 
escape é indicado realizar 
a pausa de quatro a sete 
dias e retornar com a mes-
ma medicação, sem pro-
blema algum, recomenda 
Maria Luisa Mendes Na-
zar. 4. Por que acontece o 
escape mesmo não inter-
rompendo o uso?
A dosagem pode não im-
pedir por completo o cres-
cimento do tecido do úte-
ro, ocorrendo pequenos 
sangramentos. 
A médica enfatiza,                            
porém, que esses esca-
pes não são sinais de                                        
ineficácia contra a gravi-
dez. 5. Essa opção é con-
traindicada para alguma 
mulher?
A contraindicação não é 
diretamente sobre o uso 
contínuo, mas sobre a 
composição da pílula. 
Segundo a especialista, 
mulheres com problemas 
circulatórios, cardíacos e 
com histórico de enxaque-
ca devem evitar o uso de 
estrogênio. 
Maria esclarece que para 
esses casos, há opção de 
pílulas somente com pro-
gesterona.
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Investimentos externos
impulsionam

revitalização da Grécia
ATENAS - Menos de um 
ano depois de ser benefi-
ciada por uma operação 
de ajuda internacional 
multibilionária em eu-
ros, a Grécia assiste a um 
considerável boom eco-
nômico. Hotéis modernos 
com a visão da Acrópole 
destacam-se no horizonte. 
E cidadãos gregos neces-
sitados de recursos refor-
mam suas casas para alu-
gá-las por curto prazo ou 
as transformam em novas 
casas sofisticadas para es-
trangeiros ou então anunci-
á-las no Airbnb. Milhares 
de imigrantes que buscam 
vistos, entre eles uma par-
cela significativa de inves-
tidores chineses, chegam 
à procura de imóveis que 
lhes darão uma base para 
permanecer na Europa.
Muitos proprietários lo-
cais, pressionados pela 
prolongada crise financeira 
da Grécia, querem apro-
veitar da abertura de novas 
possibilidades vendendo 
apartamentos ou alugando 
suas casas a turistas em 
uma verdadeira febre que 
está rapidamente modifi-
cando o mercado de imó-
veis residenciais. Os re-
cém-chegados buscam os 
chamados vistos dourados 
da Grécia, graças aos quais 
os investidores podem gas-
tar 250 mil euros em uma 
moradia a fim de obter um 
visto renovável.
Entretanto, esta reviravolta 
tem um custo. Se por um 
lado, o aumento dos pre-
ços dos imóveis beneficia 
os proprietários, por outro, 
os inquilinos são obriga-
dos a se mudar. “A mesma 
coisa aconteceu em Barce-
lona, onde todo mundo foi 
obrigado a deixar o centro”, 
disse Maria Dolores, uma 
jovem artista que morava 
na cidade espanhola antes 
de mudar para Atenas, há 
quatro anos. Em novem-
bro, ela e três colegas foram 
despejados de um aparta-
mento onde pagavam um 
aluguel de 400 euros por 
mês.
Carrie Law, diretora de um 
grupo de investimentos 
imobiliários com sede em 
Hong Kong, afirmou que 
a Grécia se tornou uma 
dos principais destinos de 
cidadãos de classe média 
da China. É que neste país 
eles se sentem confortáveis 
porque grandes compa-
nhias chinesas estatais in-
vestiram aqui. Ela contou 
que alguns clientes muitas 
vezes chegam de avião à 
Grécia com malas de di-
nheiro, a maneira mais fá-
cil de tirar os seus recursos 
da China.
Os preços dos imóveis gre-
gos estão se recuperado de 
uma queda de 40% come-
çada em 2010. A Grécia 
quase faliu e foi obrigada 
a sair da zona do euro em 
2015, mas a estabilidade 
lentamente voltou, com a 
revitalização do turismo, 
que explodiu com um re-
corde de 33 milhões de 
visitantes no ano passado. 
Dezenas de hotéis e resorts 
estão sendo inaugurados 
ou serão em breve, infor-
ma a Enterprise Greece, 
a agência do governo que 

promove investimentos.
Fundos de private equity 
também estão investindo 
em trustes de investimen-
tos imobiliários gregos. 
Alguns estão comprando 
títulos garantidos por hi-
potecas ou imóveis, ven-
didos por bancos gregos 
que procuram descarregar 
empréstimos problemáti-
cos acumulados durante a 
crise.
A dependência da Grécia 
de uma ajuda financei-
ra superior a 320 bilhões 
de euros, ou cerca de US$ 
360 bilhões, do Fundo 
Monetário Internacional, 
se encerrou em 2018, e os 
preços dos imóveis subi-
ram cerca de 2%, segundo 
o Banco da Grécia. Os in-
vestimentos imobiliários 
cresceram 20%. Os inves-
tidores converteram suas 
propriedades em imóveis 
para turistas por prazos 
curtos e aluguéis que qua-
druplicaram em cinco 
anos, reduzindo o número 
das habitações com preços 
acessíveis para os cidadãos 
gregos médios.
Argiro Fouraci, 29, decidiu 
alugar cinco apartamentos 
que há anos pertenciam 
à família. Professora, ela 
perdeu o emprego durante 
a crise, e enfrentou muitas 
dificuldades até oferecer os 
apartamentos, no famoso 
bairro de Koukaki, perto 
da Acrópole, por intermé-
dio da Airbnb. Agora, rece-
be cerca de 400 euros por 
mês de cada imóvel, o que 
também lhe permite ajudar 
os pais, de mais de 60 anos, 
cujas aposentadorias sofre-
ram um corte considerável.
“A maioria dos meus ami-
gos ainda está desemprega-
da. Agora eu posso ter uma 
vida e ajudar a minha fa-
mília”. Stavros Siempos, 53, 
proprietário de uma mer-
cearia em Koukaki, expli-
cou sua situação. “Não te-
mos mais vizinhos gregos, 
temos vizinhos da Airbnb”. 
Mas é bom para o negócio, 
acrescentou. “Estamos bem 
melhor agora, por causa do 
dinheiro dos turistas”.
O programa de vistos 
atraiu cerca de 10 mil in-
vestidores dos países fora 
da União Europeia, o que 
significa um aporte de 1,5 
bilhão de euros para o setor 
imobiliário grego nos últi-
mos cinco anos, segundo a 
Enterprise Greece. Lefteris 
Potamianos, presidente da 
Athens-Attica Real Estate 
Association, disse  que em 
algumas áreas os vistos ele-
varam os preços dos alugu-
éis em até 30%.
Dolores contou que um 
investidor estrangeiro tam-
bém comprou um edifício 
onde funcionava a empre-
sa na qual trabalhava, uma 
organização não-governa-
mental, que também abri-
gava um centro de ativi-
dades para crianças. “Além 
das pessoas e das famílias, 
os espaços coletivos e as 
redes de bairro também 
estão sendo despejados e 
desaparecendo do mapa”. 
“É como um efeito domi-
nó. E os mais vulneráveis 
acabam sendo excluídos”. / 
Echo Hui contribuiu para a 
reportagem.
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Governo de SP
autoriza contratação
de 5,4 mil soldados
para a Polícia Militar

Sabesp normaliza
abastecimento de água 
em Taubaté, Tremembé

e Caçapava

Serão abertos dois editais 
para os concursos, com 
2.700 vagas cada
O Governador João Doria 
autorizou na sexta-feira, 
dia 29 a abertura de con-
cursos para a contratação 
de 5,4 mil soldados de 2ª 
classe para a Polícia Mi-
litar. A medida será publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE).
“A PM de São Paulo já é 
reconhecida como a me-
lhor PM do país e há mui-
tos anos aguardava pela 
oportunidade de fazer a 
convocação de mais fu-
turos policiais militares”, 
disse Doria.
O objetivo é programar a 
reposição do efetivo por 
meio de um planejamento 
dos próximos anos. Foram 
autorizados dois concur-
sos para selecionar 2.700 
soldados cada, previstos 
para maio e novembro de 
2020.
“Isso demonstra gestão e 
ação concreta do Governo 
para completar o efetivo”, 
afirmou o Secretário Exe-
cutivo da Polícia Militar 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública, Coronel Álva-
ro Batista Camilo.

Depois de 3 dias de pro-
blemas operacionais no 
sistema de captação de 
água no Rio Una, que le-
varam a dificuldades de 
abastecimento nas cidades 
de Taubaté, Tremembé e 
Caçapava a Sabesp infor-
ma que a situação foi re-
solvida e que o abasteci-
mento será normalizado a 
partir desta sexta-feira, dia 
29.
A Sabesp ressalta que ain-
da é importante que os 
moradores dos três
municípios economizem 
água até que o abasteci-
mento esteja completa-

O soldado atua diretamen-
te nas ruas, nos diversos 
programas de patrulha-
mento preventivo e osten-
sivo. 
A remuneração inicial é 
de R$ 3.143,70, já com o 
adicional de insalubridade 
(R$ 691,64).
Sobre o curso de formação
A formação do soldado no 
Curso Superior de Técnico 
de Polícia Ostensiva e Pre-
servação da Ordem Públi-
ca, na Escola Superior de 
Soldados (ESSd), tem um 
ano de duração com mais 
de 1.500 horas de aulas.
São 49 disciplinas dos mó-
dulos básico e específico, 
entre elas Direitos Huma-
nos, Criminalística, Tiro 
Defensivo pela Preserva-
ção da Vida, Defesa Pes-
soal, Inteligência Policial, 
Medicina Legal e Doutri-
na de Polícia Comunitária.
Reforço no efetivo
No dia 15 março o Gover-
no anunciou a nomeação 
de 590 soldados de 2° clas-
se remanescentes de con-
curso anterior. Ainda há 
concursos em andamento 
para o preenchimento de 
5,4 mil para soldados e 
270 para alunos-oficiais.

mente
regularizado. A captação 
do Rio Paraíba do Sul ope-
ra normalmente.
No retorno do abasteci-
mento, em decorrências da 
movimentação e pressão 
da
água, pode ocorrer alte-
ração em relação a cor da 
água em alguns pontos.
Por esse motivo, a Sabesp 
pede que os moradores de 
Taubaté, Tremembé e
Caçapava evitem o des-
perdício e usem com mui-
to controle a água armaze-
nada
nas caixas-d’água.
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Governo endurece regras 
para concursos públicos

O Diário Oficial da União, 
do dia 29, trouxe no de-
creto presidencial que 
estabelece medidas de 
eficiência organizacional 
para o aprimoramento da 
administração pública fe-
deral direta, autárquica e 
fundacional. O Decreto nº 
9.739 estabelece normas 
para concursos públicos, 
finalidades, competências 
e estrutura do Sistema de 
Organização e Inovação 
Institucional do Governo 
Federal (Siorg).
Caberá ao sistema organi-
zar as atividades de desen-
volvimento organizacio-
nal de órgãos e entidades 
tanto da administração pú-
blica federal direta, como 
autárquicas e fundacio-
nais.
O decreto detalha critérios 
e procedimentos a serem 
adotados para definir ní-
veis hierárquicos e o quan-
titativo de profissionais 
nas unidades da adminis-
tração.

O documento aponta di-
retrizes a serem adotadas 
visando o fortalecimento 
da capacidade institucio-
nal dessas entidades, bem 
como procedimentos e 
trâmites a serem adotados 
para a apresentação de 
propostas de medidas para 
a organização e a inovação 
das instituições.
Além disso, apresenta re-
gras para concursos pú-
blicos e contratação ex-
cepcional de pessoal para 
atender necessidades tem-
porárias que sejam do in-
teresse público. 
O decreto também apre-
senta regras para criação, 
transformação ou ex-
tinção de cargos; para a                           
criação, reorganização ou 
extinção de órgãos e en-
tidades; para a aprovação 
ou revisão de estatutos e 
estruturas                 re-
gimentais; bem como para 
o remanejamento ou redis-
tribuição de cargos e fun-
ções públicas.

Corinthians não joga bem nas quartas, mas
há motivos para a Fiel confiar no tri paulista

Dos quatro classificados 
para as semifinais do Pau-
listão, o Corinthians foi 
quem jogou pior nas quar-
tas. Contra a Ferroviária, 
o Timão foi mal nas duas 
partidas, mas garantiu a 
classificação nos pênaltis.
Apesar das duas atuações 
decepcionantes, o Corin-
thians dá motivos para a 
Fiel torcida seguir con-
fiante na conquista do tri-
campeonato estadual. In-
victo há 12 jogos, o Timão 
já mostrou que cresce em 
jogos grandes, tanto que 
não perdeu clássicos nem 
jogos de mata-mata nesta 
temporada.
Essa “casca” será impor-
tante contra o Santos de 
Jorge Sampaoli, sensação 
neste início de ano, mas só 
isso não bastará. É preciso 
corrigir erros e jogar mui-
to mais se quiser levantar a 
taça do Paulistão pelo ter-
ceiro ano seguido.
Diante da Ferroviária, 
mais uma vez o Corin-
thians apresentou lentidão 

na transição da defesa para 
o ataque, embora tenha 
criado mais do que no jogo 
em Araraquara.
Mesmo em casa, o Timão 
recuou as linhas e não se 
inibiu em deixar o adver-
sário ter mais posse de 
bola (34% x 66%). Porém, 
a marcação não esteve tão 
encaixada e, em vários mo-
mentos, meias e laterais da 
equipe do interior recebe-
ram com espaço para jogar 
– foi assim no gol, quando 
Diogo Mateus infiltrou nas 
costas de Jadson.
Além disso, no segundo 
tempo, quando vencia por 
1 a 0, a equipe se retraiu 
exageradamente e pagou 
caro.
A melhor válvula de es-
cape novamente foi Clay-
son, o melhor em campo. 
O atacante buscou duelos 
individuais com seus mar-
cadores, foi à linha de fun-
do e ainda mostrou fôlego 
para ajudar atrás. Foi dos 
pés dele que saiu o passe 
para o gol de Júnior Urso.

Do outro lado, Love che-
gou mais à área do que 
Pedrinho, lutou bastante, 
mas esteve em noite sem 
tanta inspiração.
Há, porém, boas notícias. 
A maior participação de 
Ralf na construção de jo-
gadas é uma delas. 
A correção da marcação 
nas jogadas de bola aérea, 
que vinha atormentando 
no começo do ano, tam-
bém. Já faz seis jogos que 
o Timão não é vazado pelo 
alto.
O Corinthians chega a 
abril com incertezas na 
equipe e uma forma de jo-
gar ainda em consolidação. 
Reconhecer que o Santos 
joga melhor no momento 
não significa dizer que é o 
favorito para ir à final.
As semifinais devem ofe-
recer dois grandes duelos 
táticos, como foi o clássi-
co alvinegro do último dia 
10, quando o Corinthians 
mostrou que sabe como 
parar o rival – o duelo ter-
minou empatado sem gols.


