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Brasil espanta fantasma paraguaio nos 
pênaltis e está na semi da C. América

A seleção brasileira, enfim, 
se livrou do fantasma para-
guaio na Copa América. De-
pois de ser eliminado da com-
petição pelo adversário nos 
pênaltis em 2011 e 2015, o Bra-
sil desta vez passou pelo Para-
guai nas penalidades com vitó-
ria por 4 a 3, após o empate por 
0 a 0 na noite de hoje, na Arena 
do Grêmio, em Porto Alegre. É 
a primeira vez desde 2007 que 
a seleção chega à semifinal do 
torneio - o rival ainda não está 
definido.

Após um primeiro tempo 
sem muitas emoções - inclusi-
ve com os paraguaios criando 
a melhor chance, em defesa 
de Alisson após chute de Der-
lis González -, o Brasil sobrou 
na etapa final. Foram muitas 
finalizações perigosas, com in-
tervenções decisivas do goleiro 
botafoguense Gatito Fernán-
dez, e até uma bola na trave de 
Willian aos 44 minutos. Nos 
acréscimos, Everton e Philippe 
Coutinho só não marcaram 
porque desvios da defesa salva-
ram o Paraguai.          Página 7

São José tem menores taxas de 
homicídios e roubos em 18 anos

São José dos Campos registrou nos cinco primeiros meses deste ano as menores taxas de homicí-
dios e roubos em comparação ao mesmo período dos últimos 18 anos, considerando os dados desde 
o início da série histórica, em 2002. A Prefeitura implantou em 2017 o programa São José Unida, 
que tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade no município. Também vem sendo 
ampliados os investimentos e ações em segurança pública.      Página 3

UBS Resolve da Vila 
Tesouro beneficiará 
30 mil pessoas

Com cerca de 30 mil usuários cadastrados, a unidade básica de 
saúde da Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos, co-
meçou a oferecer nesta quinta-feira (27) os serviços do programa 
UBS Resolve.                    Página 3

CNMP não fará sindicância 
contra Lava Jato e duvida 
de mensagens vazadas

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) afirmou hoje que não abrirá sindicância 
contra procuradores da Força Tarefa da Lava Jato para averiguar as mensagens que teriam trocado 
com o então juiz federal Sergio Moro.        Página 2
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DIÁRIO DA REGIÃO

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse na 
Câmara dos Deputados, que o preço cobrado pelo gás natural no 
Brasil encarece os custos de produção, tornando a indústria brasi-
leira “economicamente inviável”. 

Para o ministro, o melhor aproveitamento do composto deri-
vado de combustíveis fósseis resultaria em significativo baratea-
mento da energia, beneficiando tanto os consumidores industriais 
quanto os residenciais.

“Estamos procurando melhorar isso com o novo modelo para 
o mercado de gás”, disse Albuquerque ao participar de reunião da 
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, onde 
apresentou detalhes da nova proposta do governo para o mercado 
de gás. 

O Conselho Nacional de Políticas Energéticas publicou, em 
edição extra do Diário Oficial da União, as novas diretrizes políti-
cas para o setor energético. As medidas visam a promover maior 
concorrência por meio da abertura do mercado de gás natural.

De acordo com o ministro, entre os objetivos do novo modelo 
para o mercado de gás natural estão, além de garantir o abaste-
cimento nacional, ampliar os investimentos em infraestrutura de 
escoamento, processamento, transporte e distribuição do produto 
e aumentar a geração termelétrica a gás. 

Albuquerque comentou a oportunidade de futuro aproveita-
mento das reservas que vêm sendo encontradas em águas pro-
fundas – e cujo potencial produtivo está sendo analisado, em fase 
inicial de estudo, segundo a Petrobras.

A principal meta do novo modelo concorrencial, no entanto, é 
baratear o preço do produto por meio da ampliação da concorrên-
cia, evitando a formação de monopólios. 

O gás natural brasileiro é um dos mais caros entre os países 
do chamado G20 – grupo formado pelas 19 maiores economias 
mundiais mais a União Europeia. 

Enquanto, no Brasil, o gás natural custa US$ 10,40, na Argen-
tina, custa US$ 4,62 e nos Estados Unidos, US$ 3. 

No Japão, que não tem reserva de gás natural, US$ 9. E na 
Europa, US$ 8.

Enquanto, no Brasil, o uso do gás natural responde por cerca 
de 12% da composição da matriz energética, na Argentina e nos 
Estados Unidos, a fatia corresponde a, respectivamente, 52% e 
33%. 

Apesar disso, enquanto o país vizinho, com cerca de um terço 
da dimensão territorial brasileira, conta com quase 30 mil quilô-
metros de gasodutos, o Brasil dispõe de apenas 9,4 mil quilôme-
tros. 

Os Estados Unidos, por sua vez, têm cerca de 490 mil quilôme-
tros de gasodutos instalados.

Preço do gás inviabiliza 
indústria nacional

O Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
afirmou hoje que não abrirá 
sindicância contra procurado-
res da Força Tarefa da Lava 
Jato para averiguar as mensa-
gens que teriam trocado com o 
então juiz federal Sergio Moro.

Desde 10 de junho, o site 
The Intercept Brasil tem divul-
gado mensagens que diz terem 
sido trocadas entre membros 
do Ministério Público e Moro, 
hoje ministro da Justiça. Elas 
trazem detalhes como informa-
ções sobre o andamento das in-
vestigações e relação temporal 
com fatos ocorridos entre 2016 
e 2018 que coincidem com atos 
e decisões tomadas pela Lava 
Jato e por Moro.

O site não diz como obteve 
as conversas, que teriam ocor-
rido no Telegram (aplicativo 
similar ao Whatsapp), e afirma 
que são verdadeiras.

Mas sob o argumento de que 
não pode comprovar a veraci-
dade do material, o CNMP de-

CNMP não fará sindicância contra Lava 
Jato e duvida de mensagens vazadas

cidiu hoje arquivar um pedido 
de investigação que recebeu.

Entenda os vazamentos
Segundo a decisão do Cor-

regedor Nacional do Ministé-
rio Público, Orlando Rochadel 
Moreira, as mensagens tam-
bém podem ter sido adultera-
das.

Pelo mesmo motivo, Morei-
ra também entendeu que não 
há elementos para abrir recla-
mação disciplinar contra os 
procuradores.

Em um primeiro momento, 

Moro afirmou que as mensa-
gens divulgadas não revelavam 
nenhum comportamento ilícito 
- apesar de, segundo o ordena-
mento legal brasileiro, o juiz 
ser proibido de influenciar as 
investigações.

Depois, passou a questionar 
a veracidade do material - e ao 
mesmo tempo pedir desculpas 
pelo teor de algumas mensa-
gens reveladas, incluindo uma 
em que chama de “tontos” os 
membros de MBL (Movimento 
Brasil Livre).

No texto do grupo de traba-
lho da Câmara dos Deputados 
que analisa o pacote anticri-
me --enviado pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro--, foi retirado o 
excludente de ilicitude para os 
casos em que fique configura-
do que o crime tenha relação 
com violência doméstica ou fe-
minicídio. A alteração ao texto 
original acontece após o dis-
positivo ter sido criticado por 
diversas entidades que temiam 
sua utilização para beneficiar 
acusados de matar mulheres.

O texto final do grupo será 
votado na próxima terça-feira 
(2) e ainda poderá sofrer alte-
rações.

A primeira versão do pacote 
enviado por Moro previa que, 
em casos de legítima defesa, o 
réu responderia por excessos 
doloso (com intenção) ou cul-
poso (sem intenção) e que o 
juiz do caso poderia reduzir a 
pena pela metade ou até mes-
mo deixar de aplicá-la caso o 
réu tivesse agido sob “escusá-
vel medo, surpresa ou violen-
ta emoção”. O dispositivo se 

Texto de pacote anticrime tira 
excludente de ilicitude para feminicídios

aplicaria também a agentes de 
segurança, como policiais.

O trecho, no entanto, foi 
criticado por entidades em 
defesa dos direitos da mulher 
e até pela Ajufe (Associação 
dos Juízes Federais do Brasil). 
Em uma nota divulgada em 
maio deste ano, a associação 
criticou a utilização do termo 
“violenta emoção”. A alega-
ção é que ele poderia ser usado 
na defesa de casos de femini-
cídio.

“Crítica especial fazemos 
quanto à expressão ‘violenta 
emoção’. Ora, da forma como 
redigida a norma, essa excul-
pação seria bastante utilizada 
nos frequentes casos de fe-
minicídio”, diz um trecho da 
nota.

A versão atual do pacote 
anticrime, no entanto, faz uma 
ressalva relacionada aos cri-
mes contra a mulher. Segundo 
o novo texto, ninguém poderá 
alegar legítima se ficar confi-
gurado que o crime ocorreu 
como ato de violência domés-
tica ou familiar ou praticado 
contra mulher pela simples 

razão de a vítima ser mulher, 
o que caracterizaria o crime de 
feminicídio.

Para deputado Capitão Au-
gusto (PL-SP), autor do rela-
tório do grupo de trabalho, a 
mudança atendeu ao pleito de 
entidades que temiam o rela-
xamento das penas para femi-
nicidas.

“Durante as audiências, ha-
via o medo de que o termo ‘vio-
lenta emoção’ fosse ressuscitar 
a chamada ‘legítima defesa da 
honra’. Para evitar qualquer 
interpretação que vá contra o 
crime de feminicídio, deixa-
mos bem claro que a legítima 
defesa não vai se aplicar nesses 
casos”, afirmou o parlamen-
tar. O texto que irá à votação 
no grupo de trabalho tem ou-
tras alterações em relação ao 
original, mas manteve alguns 
dispositivos previstos em outro 
pacote anticrime apresentado 
ao Congresso, como o levado 
pelo agora ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
Alexandre de Moraes, que pre-
vê o aumento da pena máxima 
para até 40 anos de reclusão. O 
pacote anticrime enviado por 
Moro ao Congresso Nacional 
está tramitando tanto na Câ-
mara dos Deputados quanto 
no Senado. Na Câmara, o pre-
sidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), criou um grupo de 
trabalho para avaliar as medi-
das propostas pelo ministro 
antes de o projeto ser colocado 
em votação.

No Senado, o pacote está 
tramitando sob a relatoria do 
senador Marcos do Val (Cida-
dania-ES).
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São José dos Campos regis-
trou nos cinco primeiros meses 
deste ano as menores taxas de 
homicídios e roubos em com-
paração ao mesmo período dos 
últimos 18 anos, considerando 
os dados desde o início da série 
histórica, em 2002.

A Prefeitura implantou em 
2017 o programa São José Uni-
da, que tem contribuído para a 
redução dos índices de crimina-
lidade no município. Também 
vem sendo ampliados os inves-
timentos e ações em segurança 
pública.

De acordo com os dados di-
vulgados nesta semana pela Se-
cretaria de Estado da Seguran-
ça Pública, de janeiro a maio 
ocorreram 15 assassinatos. 
Não houve casos de latrocínios 
(roubos seguidos de morte) no 
período.

Em relação aos roubos, fo-
ram 920 casos. É a primeira vez 
desde 2002 que o índice ficou 
abaixo de 1.000.

Homicídios
Na comparação com os cin-

co primeiros meses de 2018 e 
2017, a redução foi expressiva, 
com a taxa de homicídios cain-
do quase pela metade. Em cada 
um destes dois anos, foram re-
gistrados 25 assassinatos, que 
corresponde a uma redução de 
40%. Em relação às 110 mortes 
de 2003, quando houve a maior 
taxa, o recuo foi de 86%. Se 
comparada com a média dos 
18 anos, de 40 assassinatos, os 
15 registros dos cinco primeiros 
meses deste ano representam 
uma queda de 63%.

Roubos
Os índices de roubos tam-

São José tem menores taxas de 
homicídios e roubos em 18 anos

bém despencaram em 2019.
Em relação às 1.256 ocor-

rências de 2018, os 920 assaltos 
são um decréscimo de 27%. 
Quanto aos 1.411 casos de 
2017, a queda foi ainda mais 
acentuada, de 35%.

Os números são ainda mais 
expressivos quando compa-
rados com os 1.685 de 2009, 
quando houve a maior taxa de 
roubos. A redução foi de 45%.

Se comparada com a média 
dos 18 anos, de 1.360 assaltos, 
os 920 registros dos cinco pri-
meiros meses deste ano repre-
sentam uma queda de 32%.

Combate ao crime
O São José Unida – Segu-

rança e Inteligência foi implan-
tado pela Prefeitura em 2017 
e reúne as principais forças de 
segurança que atuam no mu-
nicípio. O objetivo é prevenir e 
diminuir a criminalidade.

Participam do programa 
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros, Polícia Rodoviária Es-
tadual, Detran-SP, Polícia Am-
biental, Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Ci-
vil, Polícia Técnico-Científica e 
Guarda Civil Municipal.

Investimentos da Prefeitura
Sistema eletrônico de moni-

toramento de veículos
Câmeras de monitoramento 

com tecnologia de fotossenso-
res, que permitem a obtenção 
de informações instantâneas 
sobre os veículos que passam 
pelos portais de segurança ins-
talados em vários pontos de en-
trada e saída da cidade

Implantação da Atividade 
Delegada, em parceria com a 
Polícia Militar

Modernização do sistema 
de iluminação pública, com 
implantação de lâmpadas de 

LED
Contratação de mais 70 

guardas civis municipais, au-
mentando o efetivo para os atu-
ais 334 integrantes

Maior agilidade e mais resul-
tados na Guarda Civil Munici-
pal após a substituição de 100% 
da frota por carros elétricos, 
que são menos poluentes, mais 
econômicos e eficientes.

Índices (janeiro a maio) 
Homicídios
2019: 15
2018: 25
2017: 25
2016: 37
2015: 26
2014: 22
2013: 32
2012: 27
2011: 38
2010: 23
2009: 33
2008: 30

2007: 35
2006: 49
2005: 42
2004: 73
2003: 110
2002: 79
Roubos
2019: 920
2018: 1.256
2017: 1.411
2016: 1.642
2015: 1.293
2014: 1.328
2013: 1.291
2012: 1.328
2011: 1.583
2010: 1.317
2009: 1.685
2008: 1.389
2007: 1.424
2006: 1.398
2005: 1.351
2004: 1.332
2003: 1.329
2002: 1.206

UBS Resolve da Vila Tesouro 
beneficiará 30 mil pessoas

Com cerca de 30 mil usuá-
rios cadastrados, a unidade bá-
sica de saúde da Vila Tesouro, 
na região leste de São José dos 
Campos, começou a oferecer 
nesta quinta-feira (27) os servi-
ços do programa UBS Resolve. 
Entre as principais novidades 
deste modelo, está a possibili-
dade de os pacientes coletarem 
material para exames laborato-
riais dentro da própria UBS.

Foi o que ocorreu com a 
dona de casa Leonilda Castilho, 
moradora do Jardim Valparaí-
ba. Ela foi a primeira paciente 
a a usar o serviço no local, por 
volta das 8h. “Achei a novidade 
ótima. Venho na unidade duas 
vezes por semana para medir a 
pressão, então fica mais fácil fa-
zer o exame. Além disso, como 
já conheço a enfermeira, e ela 
é muito boa, tudo isso ajuda.”

Nas unidades que recebem o 
programa, a coleta é feita todos 
os dias, evitando o deslocamen-

to do paciente ao laboratório 
Valeclin, parceiro da Prefeitura. 
Os exames com solicitação de 
urgência são colhidos imediata-
mente. Já os de rotina são agen-
dados e realizados próximos ao 
retorno da consulta, para ga-
rantir a eficácia.

Além da possibilidade de re-
alizar exames laboratoriais na 
unidade, o programa leva ou-
tras melhorias para a UBS. Na 
Vila Tesouro, o prédio foi todo 
reformado, pintado e ganhou 
identificação visual. “Ficou 
uma unidade nova”, ressalta 
Leonilda.

A UBS da Vila Tesouro 
também recebeu o programa 
Gestão à Vista, que apresen-
ta, em local visível ao público, 
um painel com os indicadores 
epidemiológicos da unidade. 
Isso permite o monitoramento 
constante e atualizado da situ-
ação de saúde da população da 
área de abrangência.

O conceito do UBS Resolve 
veio com o objetivo de tornar as 
unidades básicas de saúde mais 
resolutivas. A UBS do Tesouro 
foi a 26ª da rede a receber o pro-
grama. A meta da Prefeitura é 
implantar o modelo em todas 
as 40 unidades até o final do 
ano que vem. A próxima a ser 
beneficiada, com previsão para 
julho, será a UBS do Jardim 
Morumbi.

Unidades beneficiadas
Centro
Vila Maria
Norte
Vila Paiva, Altos de Santana, 

Jardim Telespark e Santana
Leste
Eugênio de Melo, Jardim 

São José 2, Novo Horizonte, 
Jardim Santa Inês, Vista Verde, 
Campos de São José, Jardim 
Paulista, Paraíso do Sol e Vila 

Tesouro
Oeste
Jardim Limoeiro e Jardim 

das Indústrias0
Sudeste
Putim e Vila Nair
Sul
Residencial União, Interla-

gos, Campo dos Alemães, Dom 
Pedro, Bosque dos Eucaliptos, 
Colonial, Jardim Satélite, Par-
que Industrial
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Mercadão Vivo e City Tour 
são atrações do fim de semana

Música de qualidade, arte-
sanato e gastronomia, tudo ao 
mesmo tempo e no mesmo es-
paço. Quem for ao centro de 
São José dos Campos neste sá-
bado (28) poderá acompanhar 
mais uma edição do Mercadão 
Vivo, das 9h às 14h.

As atrações são promovidas 
pela Prefeitura, em parceria 
com a Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo. A programação, 
que já é referência nas manhãs 
de sábado no centro da cidade, 
tem início com a feira de artesa-
nato e apresentação de artistas 
populares circenses na Travessa 
Chico Luiz, ao lado do Merca-
do Municipal.

Também será realizada a 
programação musical do pro-
jeto Circulação, da Fundação 
Cultural. Desta vez, a cantoria 
ficará a cargo do grupo Dedi-

nho de Prosa, com o show Cai-
piras desde Cabral. Formado 
em 2009, o conjunto é conheci-
do por divulgar a música caipi-
ra para despertar o interesse das 
novas gerações. Outra sugestão 
é visitar o Museu de Arte Sacra, 
que funciona na Capela Nossa 
Senhora Aparecida, também 
na Travessa Chico Luiz. Toda a 
programação é gratuita.

City Tour
Que tal conhecer lugares 

especiais que a cidade ofere-
ce? As atrações deste sábado 
também incluem mais um 
passeio gratuito do programa 
City Tour, realizado em ônibus 
climatizado pelos principais 
pontos históricos, parques e 
museus.

Neste sábado, o destaque 
será Eugênio de Melo, com 
paradas para ver o Parque Tec-
nológico, o jequitibá-rosa e a 
antiga estação ferroviária do 
distrito. 

São oferecidas 20 vagas, 
com a saída às 9h do Parque da 
Cidade, em Santana, e retorno 
ao mesmo local. 

A duração do trajeto é de 
cerca de quatro horas.

Para participar do City 
Tour, basta se inscrever gratui-
tamente pela Central 156 ou o 
e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. 
Realizada quinzenalmente, a 
atividade é acompanhada por 
guias especializados. No caso 
de passeio em grupo, é preciso 
agendar previamente.
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Futebol, palestra e gincana vão 
animar escola da região norte

Durante toda a semana, cer-
ca de 200 alunos do 6º ao 9º ano 
da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Ana Berling Ma-
cedo, no Alto da Ponte, rece-
beram orientações da Guarda 
Civil Municipal, por meio do 
programa Anjos da Guarda. 
Nesta sexta-feira (28), às 10h, 
eles vão receber o certificado 
de participação. Idealizado 
pela Guarda Civil Municipal, 
o programa tem como principal 
objetivo fortalecer a prevenção 
à violência na promoção da 
cultura de paz entre crianças e 
adolescentes no ambiente esco-
lar, por meio de peças de teatro, 
gincanas e palestras educativas.

Uma das atividades é a gin-
cana solidária, com doação de 
alimentos a uma instituição da 
cidade. “A sala que arrecadar 

uma quantidade maior parti-
cipa de uma partida de futebol 
com os agentes”, explicou Si-
las Augusto, agente da Guarda 
Civil Municipal. As ações do 
Anjos da Guarda, que tiveram 

início em abril, já atenderam 
mais de mil alunos da rede mu-
nicipal. Para participar, a esco-
la deve entrar em contato pelo 
telefone 3911-2211, das 9h às 
16h.

Cras em Ação vai levar serviços 
aos moradores da Vila Monterrey

A Vila Monterrey, na região 
leste de São José dos Campos, 
vai receber neste sábado (29) o 
Cras em Ação, que é promovi-
do pela Prefeitura. O bairro faz 
parte do Cras Mariana 2, que 
abrange cerca de 1.500 famí-
lias.

A ação, que será realizada 
das 9h às 13h, na Praça José 
Ricardo Monteiro Simões, tem 
como objetivo divulgar os ser-
viços realizados nas unidades 
do Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social), como 
Cadastro Único, oficinas, 

orientações diversas e sensibili-
zação dos moradores quanto à 
participação na unidade.

Para este evento, os partici-
pantes terão o apoio de uma 
equipe completa de profissio-
nais: um coordenador, um psi-
cólogo, um assistente social, 
dois entrevistadores do Ca-
dastro Único, três educadores 
sociais, um oficineiro para en-
sinar artesanato. Todos estarão 
à disposição para atender a po-
pulação e esclarecer dúvidas.

Outro destaque é o Espaço 
Ponto Com, que vai disponi-
bilizar computadores e acesso 
à internet para realização de 
pesquisas, confecção de currí-
culos e outros trabalhos. Ainda 
haverá brinquedos infláveis, 
atividades lúdicas, pipoca, al-
godão-doce e muito mais para 
a criançada se divertir nesse dia 
especial.

Gincana escolar arrecada doações 
para famílias da região leste

Aproximadamente 600 alu-
nos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental da Escola Muni-
cipal Elizabete de Paula Ho-
norato, no Jardim Mariana I, 
participaram de uma gincana 
que resultou na arrecadação de 
1.370 produtos.

A iniciativa, que faz parte 
do projeto Eu Represento, tem 
como objetivo desenvolver nos 
estudantes da rede de ensino 
municipal a liderança positiva 
em ações que envolvam a co-

munidade. Eles se mobilizaram 
na arrecadação de itens não pe-
recíveis, incluindo leite e arti-
gos de higiene pessoal, que vão 
beneficiar 20 famílias durante 
dois meses. Além da doação 
de alimentos, critérios como 
desempenho em sala e assidui-
dade também foram considera-
dos na pontuação. “O objetivo 
é fazer da escola um espaço hu-
manizado, onde a empatia seja 
tão importante quanto a busca 
de conhecimento”, pontuou a 

orientadora educacional Sheila 
Carneiro.
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VENDE - SE CASA em 
GONÇALVES-MG-PX 

S.BENTO/PARAISÓPOLIS - 
área construída de 90 mts com 

03 dormitórios uma suíte,
documentação em dia, 

próximo ao asfalto , poço 
artesiano   aréa total de 

20.000 mts Pomar/Nascente
Contato com Paulo 
Tel.12/97600.9906

Presidentes dos grandes de SP debatem 
direitos de TV e bebidas em estádios

O presidente do Palmeiras, 
Maurício Galiotte, convidou 
para uma reunião na última 
terça-feira os mandatários dos 
outros três grandes clubes de 
São Paulo - Andrés Sanchez, 
do Corinthians, Leco, do São 
Paulo, e José Carlos Peres, do 
Santos - para tratar de temas 
comuns aos quatro times e to-
mar posições em bloco quando 

esses assuntos forem discutidos 
no futuro. 

Entre os assuntos tratados, 
segundo pessoas ligadas aos 
clubes, estão a negociação de 
direitos internacionais de trans-
missão do Campeonato Bra-
sileiro, a liberação de bebidas 
alcoólicas nos estádios, o nú-
mero de jogadores inscritos no 
Campeonato Paulista e o uso 

do estádio do Pacaembu.
A ideia é que, com um po-

sicionamento em comum dos 
quatro grandes times do esta-
do, previamente acertado, a 
vontade dos clubes tenha mais 
força em disputas esportivas, 
econômicas ou jurídicas.

Um desses temas, a autori-
zação das bebidas nos estádios, 
entrou em evidência neste mês 

após a Assembleia Legislativa 
de São Paulo aprovar o projeto 
de lei que autoriza a venda e o 
consumo em arenas esportivas 
do estado. O governador João 
Doria (PSDB), porém, disse 
que vai vetar o projeto, alegan-
do inconstitucionalidade.

A venda dos direitos interna-
cionais de transmissão do Bra-
sileiro também entrou em pau-
ta. Em abril, a CBF anunciou 
que a concorrência precisaria 

ser refeita porque a vencedo-
ra, a Sport Promotion, tentou 
incluir de última hora direitos 
sobre apostas online, o que foi 
rechaçado pela confederação 
e pelos clubes. O processo terá 
que ser realizado pela terceira 
vez, já com o campeonato em 
andamento.

A intenção daqui para frente 
é que os presidentes se reúnam 
com mais frequência para for-
mar consensos.

Brasil espanta fantasma paraguaio nos 
pênaltis e está na semi da C. América

A seleção brasileira, enfim, 
se livrou do fantasma para-
guaio na Copa América. De-
pois de ser eliminado da com-
petição pelo adversário nos 
pênaltis em 2011 e 2015, o Bra-
sil desta vez passou pelo Para-
guai nas penalidades com vitó-
ria por 4 a 3, após o empate por 
0 a 0 na noite de hoje, na Arena 
do Grêmio, em Porto Alegre. É 
a primeira vez desde 2007 que 
a seleção chega à semifinal do 
torneio - o rival ainda não está 
definido.

Após um primeiro tempo 
sem muitas emoções - inclusi-
ve com os paraguaios criando 
a melhor chance, em defesa 
de Alisson após chute de Der-
lis González -, o Brasil sobrou 
na etapa final. Foram muitas 
finalizações perigosas, com in-
tervenções decisivas do goleiro 
botafoguense Gatito Fernán-
dez, e até uma bola na trave de 
Willian aos 44 minutos. Nos 
acréscimos, Everton e Philippe 
Coutinho só não marcaram 
porque desvios da defesa sal-
varam o Paraguai. A tensão e 
a retranca paraguaia acabaram 
prevalecendo.

Nos pênaltis, Alisson pegou 
a primeira cobrança, do pal-
meirense Gustavo Gómez e 
viu Willian abrir o placar para 
o Brasil. Na segunda rodada, 

Miguel Almirón e Marquinhos 
marcaram. Na terceira, Bruno 
Valdez e Philippe Coutinho 
também fizeram. A quarta teve 
gol de Rodrigo Rojas e um chu-
te feio para fora de Roberto Fir-
mino. A rodada final teve Der-
lis, carrasco em 2015 no Chile, 
também batendo para fora. Ga-
briel Jesus que havia perdido 
pênalti contra o Peru na fase de 
grupos, mostrou muita catego-
ria para deslocar Gatito e dar a 
vaga ao Brasil.

A semifinal está marcada 
para terça-feira, dia 2 de julho, 
no Mineirão, em Belo Horizon-
te, às 21h30. O adversário sai 
do confronto entre Venezuela e 
Argentina, que acontece nesta 
sexta-feira, no Maracanã, no 
Rio de Janeiro, às 16h.

O zagueiro brasileiro não se 
limitou a ficar ao lado de Thia-
go Silva, em papel que também 
foi desempenhado com perfei-
ção. Marquinhos ajudou muito 
na saída de bola e virou quase 
um meia no fim do segundo 
tempo, inclusive acertando 
belo cruzamento para Roberto 
Firmino assustar em cabeçada. 
O problema para os atacantes 
brasileiros, aliás, era que Ga-
tito Fernández, goleiro do Bo-
tafogo, estava em jornada ins-
pirada e fez grandes defesas. A 
melhor delas foi em cabeçada 

de Firmino a poucos minutos 
do fim do jogo.

Coutinho mais uma vez fi-
cou apagado. Buscou pouco a 
bola, não se apresentou para 
tabelas e perdeu chances boas 
de marcar por hesitar no mo-
mento da conclusão - uma so-
bra no lado esquerdo e depois 
ao furar tentativa de cabeçada. 
Já Gabriel Jesus foi mais parti-
cipativo, mas errou passes de-
mais. No mesmo lance da fura-
da de Coutinho, pegou a sobra 
e mandou para fora, de frente 
para o gol.

Cortado da seleção brasilei-
ra por causa de uma lesão no 
tornozelo direito, Neymar via-
jou para Porto Alegre e acom-
panhou o jogo em um cama-
rote na Arena do Grêmio. Ele 
estava acompanhado do surfis-
ta Gabriel Medina e do volante 
Casemiro, suspenso pelo se-
gundo cartão amarelo na Copa 
América.
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CIRCULANDO Stella Vilella apresenta 
novo programa de
 modelagem corporal

A empresária e estrategista em emagrecimento Stella Vilella 
afivela as malas mais uma vez para a capital em busca de novos 
protocolos para sua clínica, em Caçapava. Dessa vez a atualização 
será um programa de modelagem corporal que traz tratamento 
estético de ultraperfomence. A profisisonal contará com a compa-
nhia da esteticista Sabrina Duarte, responsável pelos tratamentos 
estéticos corporais e faciais da clínica Dra. Stella Vilella.

“Investir na estética avançada é garantir resultados eficazes tra-
zendo para os pacientes mais bem-estas e autoestima. É esse o 
objetivo da equipe da clínica”, revela Stella.

Arraiá dos Arquitetos

A CaipirArq da Arantes 
Marmoraria já tem data marca-
da, dia 3 de julho, e o cardápio 
é assinado pelo chef  Alexandre 
Bertolasse.  “Estamos prepa-
rando tudo com muito carinho, 
queremos levar o gostinho tí-
pico para nossos convidados”, 
comentou o chef  .

A música fica por conta 
da dupla sertaneja, Sandro e 
Thiago é a atração principal da 
CaipirArq 2019. Em clima de 
festa caipira, os meninos pro-
metem agitar os convidados e 
esquentar a festa. “Montamos 

um repertorio bem legal, para 
agradar ao público e não deixar 
ninguém parado”, comentou 
Sandro. E quem conduz a fes-
ta e narra a quadrilha é o jor-
nalista e apresentador Vinicius 
Valverde.

 Ainda vai ter o touro me-
cânico, o casamento da roça e 
uma kombi para  servir chopp 
para os convidados. “O Arraiá 
da Arantes já é tradição e es-
tamos pensando em todos os 
detalhes, para fazer mais uma 
festa especial”, comenta Kleber 
Santos, organizador do evento.

Polo Vale Decor comemora recorde 
de premiados com evento

Para comemorar o suces-
so da campanha 2018/2019, 
o grupo realizou  uma home-
nagem aos profissionais que 
mais se destacaram na campa-
nha “O Poder das Conexões”. 
Desta vez, o Polo  reconheceu 
um número recorde de 37 pro-
fissionais com um total de 65 
premiações como viagens para 
Marrakesh, no Marrocos, e 
Mendoza, na Argentina, além 
de várias outras homenagens.

Desde sua criação em 2011, 
essa é a temporada com maior 
número de premiações e profis-
sionais participantes.

O lançamento da campa-
nha 2019/2020 foi  no belo 
espaço do Hyde Park, no Jar-
dim Aquarius em São José dos 
Campos. 

Confiram alguns que por lá 
circularam nas fotos de Gilber-
to Freitas;

AÇÃO SOCIAL
Na tarde desta segunda-

-feira, 17, as Meninas da 
Águia e o diretor do São 
José EC, Agostinho Plaça, 
realizaram uma visita ao Re-
canto São João de Deus, na 
Zona Norte de São José dos 
Campos. 

As atletas ouviram e con-
taram histórias, ajudaram a 
distribuir a refeição e doa-
ram alimentos ao instituto.

“Uma ação muito impor-
tante do São José Futebol 
Feminino. Acreditamos que 
o envolvimento delas tam-
bém precisa ser extracampo.

 As meninas adoraram fa-
zer a visita e acredito que as 
pessoas do Recanto São João 
de Deus também gostaram. 

Foi uma tarde incrível”, disse 
a coordenadora Renata Love

“Foi um momento muito 
agradável e feliz, não só para 
as lindas e lindos idosos, mas 
tbm para nós ,que as vezes 

transformarmos uma situa-
ção em um problemão, 

E claro que não podemos 
deixar de falar dos  colobara-
dores , que dar um tratamen-
to muito família aos idosos.” 

Em clima de Festa Junina: Emporium Bonk 
promoveu arraiá com descontos especiais

A boutique de calçados Em-
porium Bonk realizou na se-
gunda-feira, dia 24, seu Arraiá 

com direito a comes e bebes 
típicos de festa junina, trajes 
caipiras e também sorteios e 

descontos especiais em seus 
calçados. O evento rolou ani-
mado durante toda tarde até 
o início da noite e contou com 
animação das clientes, que são 
fãs de carteirinhas da loja da 
Vila Ema.

 O Arraiá contou ainda com 
a parceria da loja de roupas 
Emporium Fashion, que trou-
xe de Caçapava looks fashio-
nistas,  La Paglia Di Cicollato, 
com deliciosas palhas italianas 
e também com as irmãs Neu-
sa & Edna com Semi Jóias. “ 
Dessa forma nossas clientes 
podem sair da Emporium com 
o look completo: sapato, roupa 
e acessórios”, conta Daniela 
Bonkowski, proprietária da 
Emporium Bonk.
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