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Divulgação

Estado eleva índice de 
vacinação contra aftosa

De acordo com infectologis-
tas, o adiamento da campanha 
de vacinação contra a poliomielite 
de agosto para setembro, em todo 
o Brasil, não deverá trazer riscos 
para as crianças que serão vaci-
nadas, principalmente pela do-
ença estar erradicada no país há 
muitos anos.

“Considerando que não te-
mos casos da doença no Brasil 
há muito tempo, nem em países 
vizinhos, e que o adiamento da 
campanha é muito curto, não há 
quebra de segurança nem risco 
de queda na proteção”, afi rma o 
virologista Celso Granato, pro-
fessor da Universidade Federal 
de São Paulo.

USO OBRIGATÓRIO 
DO FAROL BAIXO 
COMEÇA A VALER 
NA SEXTA-FEIRA

Utilizar farol baixo durante 
o dia em rodovias será obri-
gatório a partir de sexta-feira 
(8). Quem for fl agrado com 
as luzes apagadas será multa-
do em R$ 85,13 e terá quatro 
pontos na carteira de habili-
tação. O objetivo da medida é 
aumentar a segurança nas es-
tradas, reduzindo o número de 
acidentes frontais. De acordo 
com a Polícia Rodoviária Fe-
deral, o uso de faróis durante o 
dia permite que o veículo seja 
visualizado a uma distância de 
3 quilômetros por quem trafe-
ga em sentido contrário.

APENAS UM TERÇO 
DOS BRASILEIROS 
PLANEJA 
APOSENTADORIA

De acordo com uma pes-
quisa realizada pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito e pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas, só 31,1% se 
preparam para a aposentado-
ria, excluindo a contribuição 
para o INSS.

Os motivos mais citados en-
tre os que não se preparam são 
a falta de recursos fi nanceiros 
para este fi m (32,7%) e o des-
conhecimento de como come-
çar a poupar (19,6%).

As consequências da falta 
de preparação são conhecidas. 
Para 38,8% dos entrevistados, 
quem não se prepara para a 
aposentadoria provavelmente 
terá um padrão de vida infe-
rior ao atual. Já para 26,7%, 
a principal consequência é o 
fato de não poder viver tran-
quilamente na terceira idade e 
13,8% citaram não poder parar 
de trabalhar.

Calleri é esperança Tricolor
GABRIEL JESUS 
BRILHA ‘DE NOVO’ 
E VERDÃO ABRE 
VANTAGEM

ENTRE INCERTEZAS 
SOBRE FUTURO, 
PATO SE 
REAPRESENTA

Governo 
prorroga prazo 
para saque 
do PIS/Pasep 
de 2014

Nova regra 
aumenta rombo 
na Previdência

Segundo dados da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, o índice de vacinação contra a febre aftosa no Estado de São Paulo foi de 
99,46%, no mês de maio, quando foram vacinados bovinos e bubalinos com idade de zero e 24 
meses. A próxima etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa será realizada du-
rante o mês de novembro.

O atacante Calleri é a prin-
cipal arma do São Paulo para 
superar o Atlético Nacional da 
Colômbia, hoje às 21h50, no 
Morumbi, pelo primeiro jogo 
das semifi nais da Libertadores.

Apesar de Bauza fazer 
mistério sobre o substituto 
de Ganso, lesionado contra o 
Fluminense pelo Brasileiro, o 
esquema tático do tricampeão 
mundial deve favorecer o ar-
gentino.

Para especialistas, adiamento da 
campanha de ‘pólio’ não traz riscos
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férias
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Sem Ganso, São Paulo aposta no atacante
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Uso obrigatório do 
farol baixo começa 
a valer na sexta

O uso do farol baixo 
aceso durante o dia 
em rodovias será 

obrigatório a partir da próxi-
ma sexta-feira (8). Quem for 
flagrado com as luzes apa-
gadas será multado em R$ 
85,13 e terá quatro pontos na 
carteira de habilitação. A lei 
que estabelece a medida foi 
sancionada pelo presidente 
em exercício, Michel Temer, 
no dia 24 de maio. A propos-
ta teve início na Câmara dos 
Deputados e foi aprovada 
pelo Senado em abril.

O objetivo da medida é 
aumentar a segurança nas 
estradas, reduzindo o número 
de acidentes frontais. De acor-
do com a Polícia Rodoviária 
Federal, o uso de faróis durante 
o dia permite que o veículo seja 
visualizado a uma distância de 
3 quilômetros por quem trafega 
em sentido contrário. O farol 
baixo não pode ser substituí-
do por farol de milha, farol de 
neblina ou farolete.

A Polícia Rodoviária Federal 
vai começar a multar os moto-
ristas que não estiverem com os 
faróis acesos durante o dia nas 
rodovias a partir do dia 8. Des-
de que a lei foi sancionada, os 
policiais vêm conversando com 
os motoristas sobre a importân-
cia de usar os faróis ligados.

Para o assessor de comu-
nicação da PRF, Diego Bran-
dão, os condutores não vão ter 
dificuldades em se adaptar à 
nova regra. “É uma mudança 
cultural. É importante que o 

motorista seja sensibilizado 
que, adotando essa medida, 
além de fugir das penalidades 
impostas pela lei, ele contribui 
para a diminuição de acidentes, 
que é o mais importante.”

Para Brandão, qualquer me-
dida que aumente a visibilidade 
de um veículo pode ajudar na 
redução de acidentes. “Apesar 
de não haver estudos técnicos 
na PRF sobre o assunto, temos 
diversas situações e relatos fa-
lando sobre a causa do acidente 
ter sido a falta de visibilidade. 
Então, acreditamos que o au-
mento da visibilidade do veícu-
lo vai contribuir para a redução 
dos acidentes”, diz.

Atualmente, uma resolução 
de 1998 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) apenas 
recomenda o uso do farol baixo 
nas rodovias durante o dia. O 
uso do farol baixo durante o 
dia já é exigido para ônibus, ao 
circularem em vias próprias, e 
motocicletas. Também é obri-
gatório para todos os veículos 
durante a noite e em túneis, 
independentemente do horário.

Em 2014, 43.780 pessoas 
morreram em acidentes de 
trânsito no Brasil, de acordo 
com o Sistema de Informação 
de Mortalidade do Ministério 
da Saúde. Em 2015, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) regis-
trou 132.756 internações em 
decorrência de acidentes de 
trânsito. Nas estradas fede-
rais, foram 122 mil acidentes e 
6.859 mortes no ano passado, 
segundo a PRF.

Confira funcionamento dos postos 
Poupatempo no feriado de 9 de julho

Turma dos devotos mirins animam férias 
nos bondinhos aéreos de aparecida
Empreendimento completou dois anos de funcionamento em junho

 

Audiência Pública promoveu debate 
sobre o orçamento de 2017

 

As populações do Vale do Paraíba e Litoral Norte participaram da 
audiência e conheceram os principais programas do estado de SP

Atualmente, uma resolução de 1998 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) apenas recomenda o uso do farol 
baixo nas rodovias durante o dia

No próximo sábado, dia 9 de 
julho, os postos Poupatempo 
de todo o estado não funcio-
nam devido ao feriado da Re-
volução Constitucionalista de 
1932. O atendimento à popu-
lação retorna na segunda-feira, 

dia 11, no horário habitual de 
cada unidade.

Outras informações, como os 
serviços oferecidos, agendamen-
to de atendimento, endereços e 
horários dos postos, podem ser 
obtidas no portal www.poupa-

tempo.sp.gov.br, pelo aplicativo 
SP Serviços (para smartphones 
e tablets) e também pelo Disque 
Poupatempo (0800 772 3633 - 
para telefones fixos - ou 0 ope-
radora 11 2930 3650 - para liga-
ções de celulares).

Aproveitando o período das fé-
rias, a turminha dos Devotos Mi-
rins estará animando as crianças 
que visitarem os Bondinhos Aé-
reos de Aparecida, durante o mês 
de julho. Todas as quartas e quin-
tas-feiras, no período das 10h às 
12h, os personagens das histórias 
em quadrinhos estarão recepcio-
nando e divertindo os visitantes 
nas estações Santuário e Morro do 
Cruzeiro.

No local, as famílias poderão 
interagir e tirar fotos com os mas-
cotes da Campanha Família dos 
Devotos. Monitores também esta-
rão presentes distribuindo minis 
gibis com histórias inéditas da tur-
minha e orientando os pais sobre 
como fazer o cadastro no projeto.

Os Devotos Mirins fazem parte 
das ações de evangelização Santu-
ário Nacional, com foco no público 
infantil. Os personagens ilustram 
uma revista em quadrinhos envia-
da todos os meses para as famílias 
cadastradas na Campanha Família 
dos Devotos.

A publicação, aliada a uma pá-
gina na internet, atua como um 
instrumento de evangelização, 
educação, cidadania e diversão. 
A Revista contribui para a for-
mação cristã, pessoal e cultural 
das crianças, com catequese em 
forma de história em quadrinhos, 
passatempos e informações dos 
fatos que acontecem no Santuário 
Nacional.

Em 2008, a revista ganhou 
o apoio da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Animação Bíbli-
co-Catequético, que é utilizado 
por catequistas e pais.

Bondinhos Aéreos

Inaugurado no dia 25 de junho 
de 2014, os Bondinhos Aéreos, 
em Aparecida, foram construídos 
para facilitar o acesso dos devo-
tos de Nossa Senhora ao Morro do 
Cruzeiro, um importante ponto de 
peregrinação, que agora se integra 
ao complexo do Santuário Nacio-
nal de Nossa Senhora Aparecida.

Nesses dois anos de funciona-
mento, os 47 bondinhos já levaram 
mais de 1 milhão de pessoas ao lo-
cal de visitação, aliando o trans-
porte a um atrativo turístico. No 
percurso de 1,1 km de extensão, a 
uma altura de 120 metros, os visi-
tantes vivenciam uma experiência 
única, com conforto e segurança.

No Morro do Cruzeiro, os tu-
ristas podem ainda apreciar uma 
vista privilegiada da Basílica e da 
cidade de Aparecida por meio da 
Torre do Mirante, que possui 30 
metros de altura e uma área pano-
râmica de 360° de toda região.

A subida ao espaço é feita por 
dois elevadores, que garantem to-
tal acessibilidade aos peregrinos 
de todas as idades. No topo da 
estrutura uma cruz de 20 metros 
simboliza o monumento de fé e 
devoção para os romeiros que vi-
sitam o Santuário.

Consulte preços e promoções 
pelo telefone (12) 3104-3470 ou 
no site www.bondinhoaparecida.
com.br.

Os personagens das histórias em quadrinhos animam o público

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Planejamento e 
Gestão (SPG), realizou audiên-
cia pública sobre o orçamento de 
2017, na Câmara Municipal de São 
José dos Campos, nesta terça-feira 
(5/7). Estiveram presentes prefei-
tos, secretários, vereadores e re-
presentantes da sociedade civil dos 
municípios que integram a região 
administrativa do Vale.   

No encontro, as pessoas tiveram 
a oportunidade de propor ações e 
opinar sobre programas, distribuição 
e realocação de investimentos. Todas 
as sugestões propostas serão conso-
lidadas e posteriormente encami-
nhadas para análise das respectivas 
secretarias. Na última fase do pro-
cesso de elaboração do orçamento, as 
propostas reunidas durante as audi-

ências serão consolidadas e encami-
nhadas para apreciação e validação 
da Assembleia Legislativa. 

Na apresentação, o assessor téc-
nico da SPG Mauricio Hoffmann 
fez uma exposição sobre as princi-
pais ações realizadas na região e os 
programas previstos para os próxi-
mos anos.

Hoffman comentou sobre o ce-
nário crítico do país e as dificulda-
des que os estados estão enfren-
tando com a perspectiva de queda 
na arrecadação. Para administrar 
essa tendência de desaceleração da 
economia, ele reforçou a postura 
constante que São Paulo adotou de 
austeridade máxima no controle do 
gasto público e adoção de medidas 
de ajuste fiscal para enfrentar os 
efeitos da crise.

Para o Secretário de Planeja-
mento e Gestão, Marcos Antonio 
Monteiro, o debate sobre políticas 
públicas deve ser aberto aos dife-
rentes setores da sociedade. “As au-
diências públicas são uma oportu-
nidade para o cidadão participar da 
escolha de prioridades e fortalecer 
o exercício da cidadania”, afirma.

As audiências são abertas à parti-
cipação de todos. O calendário pode 
ser acessado nos sites da Secretaria 
(www.planejamento.sp.gov.br) e no 
Portal do Governo (www.saopaulo.
sp.gov.br). Estão sendo realizadas 
18 Audiências Públicas, no período 
de 22/6 a 21/7. A agenda contem-
pla todas as Regiões Administrati-
vas (RAs), Aglomerados Urbanos 
(AUs) e Regiões Metropolitanas 
(RMs).

Os trabalhadores que 
perderam o prazo para sacar 
o abono salarial do Programa 
de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público 
(Pasep), referente ao ano-base 
de 2014, terão nova oportuni-
dade para retirar o benefício.

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, anunciou, 
que os mais de 1,2 milhão de 
trabalhadores que perderam 
o prazo, encerrado dia 30 de 
junho, poderão fazer o saque 
no período de 28 de julho a 31 
de agosto.

“A bancada dos trabalha-
dores no Codefat [Conselho 
Deliberativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhado] sugeriu a 
ampliação do prazo para que 
todos fossem contemplados. 

Conversamos com o núcleo do 
governo, que foi sensível a essa 
medida, dada a necessidade de 
aprimorar esses programas 
sociais que são muito impor-
tantes na vida dos trabalhado-
res”, afirmou Nogueira.

De acordo com o ministro, 
não houve diferença na média 
de comparecimento dos traba-
lhadores para saque do benefí-
cio em relação aos anos ante-
riores, mas o governo decidiu 
“inovar” ao prorrogar o prazo.

“A intenção do governo 
é que 100% dos trabalhado-
res que têm direito ao abono 
possam ter a oportunidade 
de comparecer às agências e 
retirar o abono. É a primei-
ra vez que o governo toma a 
iniciativa de ampliar o prazo”, 
salientou. 

Governo prorroga prazo para 
saque do PIS/Pasep de 2014

Divulgação
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saúde
São Paulo eleva índice de 
vacinação contra febre aftosa

(AE) - O adiamento da 
campanha de vacinação con-
tra a poliomielite de agosto 
para setembro, em todo o 
país, não deverá trazer pro-
blemas nem riscos para as 
crianças que serão vacina-
das, segundo infectologistas 
porque, além de a doença 
estar erradicada no Brasil 
há muitos anos, a vacina 
está disponível nos postos de 
saúde durante todo o ano.

“A campanha é uma for-
ma de chamar a população 
para a vacinação. Mas para 
aqueles que precisam tomar 
as doses ou os reforços na 
idade indicada, a vacina fica 
disponível no posto de for-
ma permanente”, diz Marco 
Aurélio Sáfadi, presidente do 
Departamento de Infectolo-
gia da Sociedade Brasileira 
de Pediatria e professor da 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de São 
Paulo.

O virologista Celso Gra-
nato, professor da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), concorda. “Con-
siderando que não temos 
casos da doença no Brasil há 
muito tempo, nem em países 
vizinhos, e que o adiamento 
da campanha é muito curto, 
de apenas um mês, não há 
quebra de segurança nem 
risco de queda na proteção”, 
afirma o especialista.

Segundo os médicos, no úl-
timo ano, apenas dois países 
do mundo registraram casos 
de paralisia infantil: Afega-
nistão e Paquistão

brasil desenvolve 
genérico de 
medicamento para 
prevenção do hiV

O Brasil pode ter o primeiro 
genérico do medicamento norte
-americano Truvada, que previne 
contaminação pelo vírus HIV, cau-
sador da aids, e que atualmente é 
importado pelos brasileiros a um 
custo elevado. O Ministério da Saú-
de também importa componentes 
do Truvada para distribuição pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), de 
acordo com a assessoria de impren-
sa do órgão.

O produto foi desenvolvido pela 
empresa brasileira Blanver, inte-
grante do grupo de indústrias far-
macêuticas que firmaram Parcerias 
para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDPs) com o Ministério da Saúde. 
Segundo as PDPs, a indústria desen-
volve a tecnologia de medicamentos 
e tem prazo de cinco anos para trans-
ferir essa tecnologia para a Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz). No 
fim desses cinco anos, a Fiocruz do-
mina o processo e passa a fornecer 
diretamente para o ministério.

Formulação

A Blanver entrará com o pedido 
de registro do genérico do Truvada 
na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) nos próximos 
dias, informou na terça-feira (5) 
o presidente-executivo (CEO) da 
empresa, Sérgio Frangioni. No mo-
mento, o dossiê sobre o genérico 
está sendo finalizado.

O remédio é composto por dois 
princípios ativos (Entricitabina e 
Tenofovir). Quando tomado diaria-
mente, ele reduz o risco de a pessoa 
contrair o vírus. Frangioni disse que 
já foram cumpridas todas as etapas 
do processo de desenvolvimento 
da droga, incluindo a formulação, 
iniciada em 2012, a estabilidade do 
produto e a fase de bioequivalência, 
quando o genérico é comparado 
com o produto de referência e tem 
sua eficácia comprovada.

Grupo de risco

Conforme o Ministério da Saú-
de, o Brasil registra em média 40 
mil novos casos da doença por ano. 
As principais incidências estão entre 
homens que fazem sexo com homens 
e usuários de drogas injetáveis. “Esse 
grupo de risco está muito mais ex-
posto à atuação do vírus”, comentou 
Frangioni. Com o genérico do Truva-
da, a ideia da Blanver é focar nessas 
pessoas que compõem o grupo de 
risco, além de profissionais do sexo, 
para evitar o crescimento do número 
de indivíduos que precisarão de tra-
tamento pelo resto da vida.

“É melhor você prevenir pontu-
almente do que contrair o vírus e 
ter de tomar remédio pelo resto da 
vida. Isso se demonstrou bastante 
eficaz porque, infelizmente, hoje 
tem muita gente que não faz sexo 
seguro e imagina que o tratamento 
resolverá. A pessoa prefere o risco 
de pegar a doença, sabendo que 
tem um tratamento, mas não sabe 
as consequências no longo prazo. A 
ideia é dar essa ferramenta a mais 
para os desavisados se conscienti-
zarem”, acrescentou Frangioni.

Prevenção

Parte do medicamento genéri-
co deverá ser distribuída pelo SUS 
e parte será destinada a pacientes 
fora do SUS. “Se você conseguir 
reduzir o número de casos novos, 
o governo contribuir para isso e a 
população privada ter acesso ao 
medicamento, seria uma ação po-
sitiva conjunta”, afirmou o execu-
tivo da indústria farmacêutica. Sua 
expectativa é que a Anvisa defina o 
registro ao genérico em menos de 
um ano.

O novo medicamento não pre-
tende substituir os métodos de pre-
venção já estabelecidos, mas se so-
mar aos métodos existentes, como 
a camisinha masculina e feminina 
e os testes de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs).

Por meio da assessoria, o Ministé-
rio da Saúde informou que ainda não 
há pedido de incorporação do medica-
mento genérico do Truvada no órgão. 
A Anvisa disse que aguarda a entrada 
do pedido de autorização da indústria 
farmacêutica para avaliação.

99,46% do rebanho foram vacinados na primeira fase; 
próxima etapa acontecerá em novembro

O índice de vacinação contra 
a febre aftosa no Estado de São 
Paulo foi de 99,46%, no mês de 
maio, quando foram vacinados 
bovinos e bubalinos com idade 
de zero e 24 meses, segundo da-
dos da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA) da Secre-
taria de Agricultura e Abasteci-
mento.

“Nesta etapa, 111.290 pro-
priedades declararam a vacina-
ção de 4.518.598 bovídeos, o que 
totaliza 99,46% dos animais en-
volvidos no processo”, informou 
o médico veterinário da Secreta-
ria, Hugo Leonardo Riani Costa, 
que na Defesa Agropecuária res-
ponde pelo Programa Estadual 
de Erradicação da Febre Aftosa.

O Estado de São Paulo vem 
obtendo índices superiores a 
99% nas últimas campanhas 
no mesmo período. Esse índice 
é considerado excelente, visto 
que a vacinação é realizada pe-
los produtores. Aqueles que dei-
xaram de vacinar ou informar a 
vacinação estão sendo visitados 
pela Defesa Agropecuária.

A vacinação e a comunica-
ção da vacinação no Estado são 
obrigatórias. Deixar de vaci-
nar implica em autuação de 5 
Unidades Fiscais do Estado de 

Segunda fase da campanha será realizada no mês de novembro

São Paulo (Ufesps) por cabeça. 
Deixar de comunicar a vacina-
ção implica em multa de três 

Ufesps. O valor de cada unidade 
é 23,55 reais.

A próxima etapa da campa-

nha de vacinação contra a febre 
aftosa será realizada durante o 
mês de novembro.

Adiamento da campanha de pólio não 
traz riscos, segundo infectologistas

Redução

Os médicos dizem ainda 
que a mudança feita pelo Mi-
nistério da Saúde na campa-
nha, para um formato menor, 
reduz o número de doses 
extras e, portanto, desneces-
sárias dadas a crianças com 
o esquema vacinal completo.

“Não há problema em dar 
doses extras, mas não preci-
sa dar tantas doses como a 
gente dava. Claro que quando 
você faz mais campanhas, 
você aumenta as chances de 

pegar aqueles que, por algum 
motivo, não tomaram todas 
as doses necessárias, mas nos 
países com a mesma condição 
de erradicação do Brasil, eles 
vacinam bem menos. Então 
não há problema nessa alte-
ração”, diz Granato.

A redução do uso da 
vacina oral, a “gotinha”, é, 
inclusive, recomendada pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), explica Sáfadi. 
“Já substituímos as primeiras 
doses, que antes eram orais, 
pelas injetáveis, feitas com o 

vírus inativado. A tendência 
é que, daqui a alguns anos, 
nem tenhamos mais a vacina 
oral disponível”, diz.

O especialista explica que, 
embora muito pequeno, há 
risco de a vacina oral levar 
a um efeito adverso que 
causa paralisia. O risco, no 
entanto, é de 1 caso em 2 
milhões de vacinados. “Como 
a doença está sob controle, a 
tendência é que a gente eli-
mine por completo esse risco 
reduzindo o uso da vacina 
oral”, diz.

Vacinação é realizada em crianças de seis meses até menores de cinco anos

SecomSC/Fotos públicas

Gabriel RosaSMCS/Fotos Públicas
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 094/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 033547 DATA PROTOCOLO: 07/11/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000118-1-9 DATA DE VALIDADE: 28/06/2017
CNAE: 4771-7/01  COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO 
RAZÃO SOCIAL: BR FARMACEUTICA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 13.782.245/0002-40
ENDEREÇO: AVENIDA DR JORGE TIBIRIÇA  N°: 571
COMPLEMENTO: BOX 03 E 04 BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.422-050 
UF: SP
RESP. LEGAL: IARA DE OLIVEIRA LEITE VIEIRA CPF: 
27539660872
RESP. TÉCNICO: SIDNEY CAMPOS RIBEIRO CPF: 04445612855
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 72281- SP  
      
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 28/06./2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de Junho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 095/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 032812 DATA PROTOCOLO: 09/11/2015
Nº CEVS: 353800601-864-000019-1-0 DATA DE VALIDADE: 28/16/2017
CNAE: 8640-2/02    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

RAZÃO SOCIAL: CEDLAB CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL 
LTDA
CNPJ/CPF: 69.112.894/0001-08
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 
230
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-150 
UF: SP
RESP. LEGAL:          ALEXANDRA NEVES MANFREDINI CPF: 
09855452836
RESP. TÉCNICO: ALEXANDRA NEVES MANFREDINI CPF: 
09855452836
CBO: CONS. PROF.: CRBM N º INSCR.: 3428 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em   28/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de Junho de 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 096/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09854 DATA PROTOCOLO: 01/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000719-1-9 DATA DE VALIDADE: 28/06/2017
CNAE: 8630-5/03   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: CSX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 20.774.819/0001-13
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA  N°: 891
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 
UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ ADILSON CAMARGO DE SOUZA CPF: 
77948955704
RESP. TÉCNICO: JOSÉ ADILSON CAMARGO DE SOUZA CPF: 
77948955704
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 61237 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 28/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de Junho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 097/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017231 DATA PROTOCOLO: 14/06/2016
Nº CEVS: 353800601- 464-000022-1-6 DATA DE VALIDADE: 21/07/2017
CNAE: 8650-0/02    COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS
RAZÃO SOCIAL:  DENTAL PINDA LTDA - EPP 
CNPJ/CPF: 04.242.169/0001-09
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°: 475
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-370 
UF: SP
RESP. LEGAL: MARIA VANILDA NUNES CPF: 11177518805
RESP. TÉCNICO: SIDNEI CARNEIRO GARCIA CPF: 62494813891
CBO: CONS. PROF:  CRO N º INSCR.: 15561 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 23/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 23 de Junho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 098/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 012450 DATA PROTOCOLO: 29/04/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000581-1-4 DATA DE VALIDADE: 27/06/2017
CNAE: 8630-5/03    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:   SIMONE ARAÚJO DARWICH
CNPJ/CPF: 292249182-04
ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO MACHADO  N°: 132
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-040 
UF: SP
RESP. LEGAL: SIMONE ARAÚJO DARWICH CPF: 292249182-04
RESP. TÉCNICO: SIMONE ARAÚJO DARWICH CPF: 292249182-04
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
83.422 - SP   

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 27/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de Junho 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 043/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35861 DATA PROTOCOLO: 14/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000072-1-8 DATA DE VALIDADE:  
23/03/2017
CNAE: 8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: GRACE MARIA PAIVA REGO CARVALHO
CNPJ/CPF: 01919168893
ENDEREÇO: RUA  PRUDENTE DE MORAIS N°: 67
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-230 UF: SP
RESP. LEGAL: GRACE MARIA PAIVA REGO CARVALHO CPF: 
01919168893
RESP. TÉCNICO: GRACE MARIA PAIVA REGO CARVALHO CPF: 
01919168893
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 23.011 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 23/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 23 de Maio 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 044/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0636 DATA PROTOCOLO: 31/03/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 19/04/2017
CNAE: 8630-5/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: GAJUANA SERVIÇOS MÉDICOS S/S
CNPJ/CPF: 20812501/0001-80
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS N°: 651
COMPLEMENTO:        BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO:   PINDAMONHANGABA CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: LUIZ CESAR CAVALCA PINTO CPF:         71977031820
RESP. TÉCNICO: LUIZ CESAR CAVALCA PINTO CPF:         71977031820
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 18870  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 19/04/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 19 de Abril  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 045/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011429 DATA PROTOCOLO: 18/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERRAREZI
CNPJ/CPF: 19919764884
ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO MACHADO N°: 132
COMPLEMENTO:       BAIRRO:                      CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERRAREZI 
CPF:         19919764884
RESP. TÉCNICO: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERRAREZI 
CPF:         19919764884
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 95246  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 046/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09856 DATA PROTOCOLO: 01/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO
CNPJ/CPF: 01935304810
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 891
COMPLEMENTO:        BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-150 UF: 
SP
RESP. LEGAL: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO 
CPF:         01935304810
RESP. TÉCNICO: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO 
CPF:         01935304810
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 34108  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 047/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 07923 DATA PROTOCOLO: 14/03/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 08/04/2017
CNAE: 8122-2/00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUTOS 
REALCIONADOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: CARLOS ROBERTO MACHADO ME
CNPJ/CPF: 13156251/0001-01
ENDEREÇO: RUA OSWALDO CRUZ N°: 128
COMPLEMENTO:        BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-210 UF: 
SP
RESP. LEGAL: CARLOS ROBERTO MACHADO  CPF:         
0723457800
RESP. TÉCNICO: CARLOS ROBERTO MACHADO  CPF:         
0723457800
CBO: CONS. PROF: CRQ N º INSCR.: 04363016  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 08/04/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 08 de Abril  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011991 DATA PROTOCOLO: 26/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000773-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES
CNPJ/CPF: 29482617835
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA     N°: 281
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA   CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
RESP. TÉCNICO: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 121887  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2016

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011994 DATA PROTOCOLO: 26/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000772-1-6 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES
CNPJ/CPF: 29482617835
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 90
COMPLEMENTO:        BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-320 UF: 
SP
RESP. LEGAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
RESP. TÉCNICO: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 121887  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 049/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 34775 DATA PROTOCOLO: 01/12/2015
Nº CEVS: 353800601- 865-000010-1-5 DATA DE VALIDADE: 10/05/2017
CNAE: 8650-0/05   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES
CNPJ/CPF: 28494468820
ENDEREÇO:  RUA MAJOER JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 682
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-050 UF: 
SP
RESP. LEGAL: ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES CPF:         
28494468820
RESP. TÉCNICO: ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES CPF:         
28494468820
CBO: CONS. PROF: CREFITO  N º INSCR.: 6395  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 10/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 10 de Maio  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 050/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0725 DATA PROTOCOLO: 08/06/2015
Nº CEVS: 353800601- 477-000141-1-7 DATA DE VALIDADE: 02/05/2017
CNAE: 4771-7/01    COMERCIO VAREGISTA 
RAZÃO SOCIAL: AURELIO JOSÉ ALMEIDA PACCA E SILVA - EPP
CNPJ/CPF: 15155333/0001-67
ENDEREÇO: RUA GENERAL JULIO SALGADO N°: 566
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12403-070 UF: 
SP
RESP. LEGAL: AURELIO JOSÉ ALMEIDA PACCA E SILVA 
CPF:         37570549899
RESP. TÉCNICO: SAMANTA APARECIDA MOREIRA LIMA CPF:         
30878593896
CBO: CONS. PROF: CRF N º INSCR.: 45001  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 02/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de Maio  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 051/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09915 DATA PROTOCOLO: 04/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000705-1-3 DATA DE VALIDADE: 05/05/2017
CNAE: 8630-5/02    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: BASLER OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGIA LTDA
CNPJ/CPF: 13406788/0001-82
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE TEMMER N°: 74
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     
PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO:    PINDAMONHANGABA CEP: 12410-080 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIELA BASLER BARRETO CPF:         15967918884
RESP. TÉCNICO: DANIELA BASLER BARRETO CPF:         15967918884
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 12501  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 05/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 05 de Maio  de 2016

O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que 
se encontra disponível para venda (leilão), no Polo Regional do Vale do Paraíba 
- Pindamonhangaba/SP, 68 (Sessenta e Oito) Bovinos, as 09:00 horas do dia 21 
de Julho de 2016, na Avenida Professor Manoel César Ribeiro n. 1.920 - CEP: 
12.400-280 - Cidade: Pindamonhangaba/SP tel. 3642-1164. Havendo mais de um 
interessado o critério de desempate será a melhor oferta. Processo SAA: 7.444/2016

COMUNICADO

2 COL POR 3 CMEDiTAl DE ConvoCAção 
Convoca-se todos os interessados da Associação dos Usuários de Água do Polder 
Pinda IV para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em: DATA 08/08/2016 às 
15:00 horas 
LOCAL Sindicato Rural de Pindamonhangaba
Rua Dr. Frederico Machado, nº 65,  São Benedito, Pindamonhangaba-SP
Com os seguintes assuntos:  
1. Eleição da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos fiscal e técnico. 
2. Assuntos gerais.
Pindamonhangaba, 30/06/2016

nelson Jose Salgado Schmidt
Atual Presidente

PREFEiTURA MUniCiPAl DE PinDAMonHAnGABA
PUBliCiDADE DoS PRoCESSoS DE liCiTAção

*** EDiTAl ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº. 088/2016 (PMP 10410/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional em reumatologia para 
realização de consultas, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 21/07/16 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 100/2016 (PMP 11270/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de endoscopia pelo período 
de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 20/07/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 104/2016 (PMP 11274/2016) – reabertura 
Para “aquisição de lanches para atender a Secretaria de Educação na realização de cursos, 
oficinas e reuniões”, com entrega dos envelopes dia 21/07/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 116/2016 (PMP 12056/2016) – reabertura 
Para “aquisição de vale transporte da linha Taubaté x Pindamonhangaba para os servidores da 
Secretaria de Educação e Cultura, para o ano de 2016”, com entrega dos envelopes dia 20/07/16 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 164/2016 (PMP 16011/2016) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de persianas, incluindo mão de 
obra e materiais necessários a instalação com a finalidade de atender a Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 19/07/16 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 166/2016 (PMP 16015/2016) 
Para “aquisição de mudas de plantas e grama tipo esmeralda e batais para execução de paisagismo 
de prédios públicos pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 19/07/16 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 



PINDAMONHANGABA 6 DE JULHO DE 2016Tribuna do Norte 5

COTIDIANO

Divulgação

Usina Tecpar
CNPJ: 03.669.906/0001-91 ,I.E. 528.139.610.110

Extravio
A Companhia Usina Tecpar, Localizada na Av. Engenheiro Luiz Dumont Villares, KM2, Moreira Cesar, 
Pindamonhangaba-SP, CNPJ: 03.669.906/0001-91 ,I.E. 528.139.610.110, comunica a Perda ou extravio 
do livro d Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências conforme previsto na 
alínea “a” do inciso II do artigo 1° da Portaria CAT 17/2006 Pindamonhangaba, 05/04/2016.

Lucas 2x2 ANJ - 05/07/2016

CONVOCAÇÃO

Em atendimento ao Estatuto Social, que estabelece diretrizes eleitorais, a Associação Educativa 
para a Criança e o Adolescente -  A.E.C.A, convoca todos os seus dirigentes e associados, quites 
com suas obrigações sociais, para participarem da eleição para o preenchimento dos cargos, 
da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo que se responsabilizarão pelo 
comando da referida instituição no período compreendido entre 01 de agosto de 2016 até 30 de 
julho de 2018

Data: 08/julho/2016
Horário:19h30
Local: Rua Flamboyants 920 – Parque Lago Azul - Pindamonhangaba

Telma Corregiari de Siqueira
Preside

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Às 16 horas do dia 29 de junho do ano de 2016, na Sala de reunião do Departamento de 
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz 
Alves - Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, Rômula Maria Soares e Francisco Piorino Filho, todos membros do Conselho 
de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste 
colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de maio de 2016, com 
o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo 
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, qual seja, o conhecimento de todos os atos de 
benefícios previdenciários concedidos no presente exercício, a saber:
- Concessão de Pensão por morte:
Foram apreciados e aprovados pelo Conselho de Administração, os processos externos nº 
33838/2015 e nº 9792/2016 de concessão de pensão por morte, com base no parecer jurídico. 
Por fi m, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, informando sobre o 
afastamento da conselheira Rômula Maria Soares, e a partir de então, seu suplente deverá atuar.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada 
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Sidervan Luiz Alves 
Superintendente do FPMP

                         
Antonio Carlos Bertoni Alvares                                                                        Rômula Maria Soares
Diretor Depto. RH Prefeitura                                                                             Conselheira

Francisco Piorino Filho
Conselheiro

Nova regra (85/95) aumenta rombo na Previdência
A nova regra da apo-

sentadoria, a chamada 
fórmula 85/95 – editada 
há um ano– está piorando 
a situação das contas da 
Previdência, que já estão 
em estado crítico. Desde 
que foi instituído, o novo 
modelo garantiu um pa-
gamento mensal médio 
de R$ 2.798,38 aos bene-
fi ciários. O desembolso é 
52% mais alto que o va-
lor pago aos que optaram 
pela fórmula tradicional, 
do fator previdenciário, 
de R$ 1.840,53.

Os dados do Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS) mostram que, 
em um ano, a Previdência 

gasta, em média, R$ 11,5 
mil mais com cada pes-
soa que optou pelo mode-
lo 85/95, na comparação 
com os que escolheram 
o fator previdenciário. 
Mesmo signifi cando, ao 
menos no curto prazo, 
um aumento da despesa 
com benefícios, a fórmu-
la 85/95 consta entre as 
alternativas em estudo 
pelo governo Temer para 
a reforma da Previdência. 
É uma das propostas das 
centrais sindicais.

Meta é ampliar a 
idade para concessão 

do benefício
No ano passado, o 

Congresso aprovou a cria-

ção do modelo 85/95 de 
forma permanente. Para 
se aposentar, homens pre-
cisariam atingir 95 pontos 
na soma de idade e tempo 
de contribuição. No caso 
das mulheres, a soma de-
veria totalizar 85 pontos. 
Argumentando que as 
contas do governo sofre-
riam forte impacto, Dilma 
vetou o texto e apresentou 
uma proposta alternativa 
com a mesma fórmula, 
mas prevendo uma ele-
vação progressiva dessa 
pontuação exigida para a 
aposentadoria. Ao passar 
pelo Congresso, a pro-
gressão foi fl exibilizada e 
fi cou defi nido que a soma 
aumentará gradualmente 
a partir de 2019, até atin-
gir 90/100 em 2027, e não 
em 2022 como havia pro-
posto o governo.

Desde que o modelo 

alternativo foi adotado, as 
aposentadorias pelo fator 
ainda são a maior parte 
das concessões – 130 mil 
ante 93 mil pela fórmula 
85/95. Mesmo assim, o 
gasto com o pagamento 
das novas concessões pelo 
formato 85/95, entre ju-
lho de 2015 e maio deste 
ano, de quase R$ 1,3 bi-
lhão, superaram em R$ 
156 milhões o que foi pago 
no mesmo período às no-
vas aposentadorias com 
fator.

Idade média: “Esse 
governo ainda não tem 
uma posição sobre a 
85/95”, disse uma fonte 
do Palácio do Planalto que 
participa das negociações. 
A expectativa é que uma 
resposta seja dada em bre-
ve. O entendimento entre 
os sindicalistas é que a 
fórmula atende a um dos 

objetivos do governo com 
a reforma, que é elevar a 
idade média das pessoas 
que se aposentam.

Sobre os valores mais 
elevados de pagamentos 
no 85/95, a presidente 
do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário 
(IBDP), Jane Berwanger, 
ponderou que a alta foi 
infl uenciada pelos casos 
de pessoas que estavam 
aguardando para perder 
menos dinheiro com o 
fator previdenciário e vi-
ram na nova fórmula uma 
oportunidade de ter ga-
nhos. “Havia uma expec-
tativa reprimida”, disse.

Segundo ela, difi cil-
mente o fator é vantajo-
so ao trabalhador. “Uma 
mulher com 30 anos de 
contribuição e 55 anos de 
idade, por exemplo, tinha 
perda de 30% com o fator 

previdenciário. Se enqua-
drando na regra 85/95, 
ela deixa de perder esse 
valor”, disse. Jane ressal-
tou ainda que havia uma 
demanda represada por 
aposentadorias, já que o 
INSS passou quatro me-
ses em greve em 2015, o 
que pode ter afetado nos 
números.

Na direção contrá-
ria, técnicos do governo 
lembram que existem 
pessoas que poderiam 
se aposentar pelo fator 
previdenciário, mas ain-
da estão esperando para 
se enquadrar na 85/95. 
Esse movimento, dizem, 
é de caráter permanente. 
É possível que a adoção 
do 85/95 não implique no 
crescimento do número 
de pessoas se aposentan-
do. O custo, no entanto, 
será maior.

Só um terço dos brasileiros 
planeja sua aposentadoria

Com as contas sem fe-
char na Previdência So-
cial, o governo de Michel 
Temer tenta negociar com 
as centrais sindicais re-
gras mais duras para apo-
sentadoria. Apesar do ce-
nário incerto, seis em cada 
dez brasileiros ainda con-
tam exclusivamente com a 
aposentadoria pública. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), só 
31,1% se preparam para 
a aposentadoria, excluin-
do a contribuição para o 
INSS.

Os motivos mais cita-
dos entre os que não se 
preparam são a falta de 
recursos fi nanceiros para 
este fi m (32,7%) e o desco-
nhecimento de como co-
meçar a poupar (19,6%).

As consequências da 
falta de preparação são 

conhecidas. Para 38,8% 
dos entrevistados, quem 
não se prepara para a apo-
sentadoria provavelmente 
terá um padrão de vida 
inferior ao atual. Já para 
26,7%, a principal conse-
quência é o fato de não po-
der viver tranquilamente 
na terceira idade e 13,8% 
citaram não poder parar 
de trabalhar.

Para não sentir tais 
efeitos, a economista-che-
fe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, afi rma que é re-
comendável fazer uma re-
serva extra exclusiva para 
este fi m. “Em grande parte 
dos casos, a aposentadoria 
pública tem um valor mui-
to menor do que o valor re-
cebido enquanto se traba-
lha. Além disso, por conta 
do ajuste fi scal, é possível 
que haja mudanças de re-
gras daqui para a frente, o 
que implica em aposenta-
doria com idade maior que 
a atual ou até mesmo em 

se aposentar com um valor 
menor”, explica, em nota, 
a economista.

Planejamento: O le-
vantamento mostra que 
74,1% dos entrevistados 
contribuem atualmente 
para o INSS, seja por meio 
da empresa em que traba-

lha ou como autônomo. 
Para os que vão além da 
contribuição à Previdên-
cia Social, a poupança é a 
principal forma de reser-
va (19,2%). Na sequência 
vêm a previdência privada 
(6,2%) e os investimentos 
em imóveis (6,1%). 

Para 63,4% dos que se 
preparam, a frequência 
com que estes investimen-
tos ou reservas são feitas 
é mensal e o valor médio 
mensal corresponde a R$ 
258 e esta reserva vem 
sendo feito há oito anos 
em média.

OAB reconhece 
nome social 
de advogados 
travestis e 
transexuais

Resolução do Conselho 
Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) reco-
nhece o nome social de advo-
gados travestis e transexuais. 
A decisão foi tomada pelo 
Conselho Pleno da OAB e 
abre caminho para que advo-
gados travestis e transexuais 
usem o nome social no regis-
tro da Ordem.

A proposta permite a in-
clusão do nome social nas 
carteiras de identidade pro-
fi ssional e nas identifi cações 
online no âmbito dos siste-
mas da OAB em todo o país.

O  uso  do  nome  social  
é  uma  conquista  válida,mas 
não é tudo o que se quer, 
afi rma a advogada Giowana  
Cambrone. Em entrevista à 
Agência Brasil, a advogada 
e professora de direito disse 
que a resolução possibilita a 
transexuais e travestis exer-
cer a profi ssão de forma dig-
na e justa.

“Atuo como advogada 
desde 2014. Nunca usei nome 
social porque modifi quei meu 
nome civil”, contou Giowana, 
que é transexual.

Segundo a advogada, 
esse tipo de processo gera 
expectativas e muita ansieda-
de. “É uma pessoa estranha 
te avaliando e dizendo o que 
você é ou não. É uma situa-
ção, no mínimo, constrange-
dora e que demora, em mé-
dia, de um a quatro anos”.

A resolução do Conselho 
Federal da OAB entra em vi-
gor em 180 dias.

Motivos mais citados entre os que não se preparam são a falta de 
recursos fi nanceiros para este fi m (32,7%)
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Sem Ganso, 
São Paulo 
aposta tudo 
em Calleri

Palmeiras inaugura jogos de 
segunda à noite com vitória 

Aos 100 anos, João Halevange recebe alta de hospital

Artilheiro da Libertadores 
com oito gols, Calleri é o prin-
cipal nome do desfalcado São 
Paulo para o duelo desta quarta-
feira contra o Atletico Nacional 
da Colômbia, pelas semifinais 
da Libertadores.

Esperança do torcedor e con-
fiança extrema do técnico Bau-
za, Calleri poderá fazer a alegria 
de 60 mil pessoas no Morumbi 
lotado, na partida de logo mais 
(21h50).

Os números do artilheiro do 
Tricolor no ano chamam aten-
ção. Foram 15 gols em 29 jogos, 
mas a maioria em partidas deci-
sivas – como o gol da vitória da 
equipe sobre o Atlético-MG, na 
partida de ida das quartas de fi-
nal da competição.

Além disso, o argentino pos-
sui um gol a cada 90 minutos no 
campeonato – a melhor média.

Bauza faz mistério

A enxurrada de desfalques do 
São Paulo tem mudado o humor 
de Edgardo Bauza. O treinador, 
embora já tenha dado esboço do 
time que deve entrar em campo, 
após as lesões de Kelvin e Ganso, 
ainda faz mistério e tem evitado 
citar nomes para a imprensa.

Ele só definiria a escalação 
após o treino de ontem à tarde 
no estádio do Morumbi. O ar-
gentino também ordenou que 
os jogadores se concentrassem 
no CT da Barra Funda desde se-
gunda-feira. Geralmente o elen-
co inicia esse processo apenas 
na véspera dos jogos.

A preocupação em não va-
cilar e dar adeus ao título a um 
passo da final vai fazer o São 
Paulo viajar ainda no domingo 
à noite para a Colômbia. A dire-
toria fretou um voo para horas 
depois da partida com o Améri-
ca-MG, no Morumbi, pelo Cam-
peonato Brasileiro. A opção foi 
para evitar desgastes, já que não 
existem voos comerciais diretos 
da capital paulista até a cidade 
colombiana. Por lá o São Pau-
lo deve fazer dois treinamentos 
antes da segunda partida da se-
mifinal.

“Nossa obrigação é classifi-
car. Vamos buscar isso nos dois 
jogos, não importa onde. Claro 
que em casa o peso é maior e na 
Libertadores temos feito o re-
sultado sempre”, afirmou nesta 
segunda-feira o zagueiro Mai-
con. O planejamento da viagem 
à Colômbia começou a ser traça-
do logo depois da classificação 
sobre o Atlético-MG, em 18 de 
maio. O São Paulo enviou o au-
xiliar técnico Pintado para Me-
dellín, onde acompanhou parti-
das do Nacional.

A equipe colombiana chegou 
em São Paulo no fim de sema-
na. No domingo, treinou no CT 
do Palmeiras e na segunda, fez 
o trabalho de reconhecimento 
do gramado no Morumbi, onde 
quase se encontrou com cinco 
ídolos do time paulista. Raí, Zet-
ti, Lugano, Rogério Ceni e Mai-
con foram ao estádio um pouco 
mais cedo posar para uma foto 
publicada nas redes sociais do 
clube.

Gols de Calleri podem colocar o tricampeão mundial na final da Libertadores após 10 anos

(AE) - O primeiro jogo realiza-
do nas noites de segunda-feira no 
Campeonato Brasileiro teve casa 
cheia. Mais de 26 mil pessoas fo-
ram à Ilha do Retiro assistir à vi-
tória do Palmeiras sobre o Sport, 
por 3 a 1. Foi o maior público do 
time da casa no torneio. 

O jogo esteve à altura da 
audiência. O técnico Cuca escalou 
um ataque rápido para explorar 
as fragilidades do adversário e 
apostar na velocidade. O Palmei-
ras, assim, se garantiu na lideran-
ça isolada, com 28 pontos, um dia 
após o Corinthians chegar aos 25 
no segundo lugar após a goleada 
por 4 a 0 sobre o Flamengo. O 
time pernambucano está exata-
mente na outra ponta, na zona de 
rebaixamento. 

A segunda vitória do Palmei-
ras fora de casa (nos outros due-
los longe de São Paulo acumulou 
um empate e três derrotas) deixou 
um saldo negativo. Gabriel Jesus, 
Róger Guedes e Thiago Santos 
levaram cartões amarelos e estão 
fora do clássico contra o Santos, 
no próximo dia 12, às 20h30, no 
Allianz Parque. 

A torcida não se importou com o 
horário incomum. Depois de apoiar 
o time da casa em grande parte 
do jogo, principalmente quando o 
Sport conseguiu o empate por 1 a 
1, no início do segundo tempo, os 
torcedores só começaram a aban-
donar a a Ilha do Retiro aos 30 da 
etapa final, quando a partida já 
estava praticamente decidida. 

Os personagens principais da 
vitória do Palmeiras foram os au-
tores dos gols, Erik, Gabriel Jesus 
e Cleiton Xavier. Cada um de uma 

maneira diferente. O zagueiro 
estreante Mina alternou bons e 
maus momentos. 

Erik, uma das grandes apostas 
do Palmeiras no pacote de contra-
tações do início do ano, ainda não 
se firmou como titular e só nesta 
segunda-feira atuou como substi-
tuto de Dudu, poupado por fadiga 
muscular. Seu gol, aos 10 minutos 
de jogo, foi fruto do oportunismo, 
da maneira esperta como ele ini-
ciou a jogada e se enfiou entre os 
zagueiros, mas também surgiu de 
uma estratégia bem pensada. 

Cuca escalou dois atacantes, 
o próprio Erik e Gabriel, para 
explorar as jogadas de velocidade. 
Sua intenção era usar as jogadas 
de linha de fundo para confundir 
o adversário. Cuca conseguiu 
executar o planejado. 

Depois de suportar um momen-

to ruim no jogo, quando os pernam-
bucanos empataram com Gabriel 
Xavier e ameaçaram a virada - foi 
o momento de maior empolgação 
da torcida -, Gabriel Jesus justificou 
a artilharia no torneio. Após erro 
do rival, ele recebeu passe de Thia-
go Santos e fez seu 10º gol.

Cleiton Xavier, que havia aca-
bado de substituir Jean, cumpriu 
o destino de entrar e ser decisivo. 
Ele armou toda a jogada do pênalti 
sofrido por Gabriel Jesus. Bateu 
firme e mostrou que o Palmeiras é 
forte também fora de casa. 

Derrotado, o Sport estacionou 
nos 12 pontos e segue na zona do 
rebaixamento, em 18º lugar. Em 
má fase, a equipe buscará a sua 
reabilitação no próximo sábado, 
contra a Ponte Preta, às 21 horas, 
no Moisés Lucarelli, em Campi-
nas, pela 14ª rodada.

o ex-presidente da Federação 
internacional de Futebol (Fifa), 
joão havelange, que completou 
100 anos em maio, recebeu alta 
na manhã de ontem (5) do hospi-
tal Samaritano, em botafogo, onde 
estava internado desde a noite 
de sábado (2), com quadro de 
pneumonia. em novembro, have-

lange foi internado com problemas 
pulmonares.

os boletins diários do hospital 
indicaram melhora gradativa e 
nessa terça-feira informou apenas 
que o paciente teve alta.

havelange dirigiu a Confede-
ração brasileira de Futebol (CbF) 
de 1956 a 1974 e foi membro do 

Comitê olímpico internacional de 
1963 a 2011. na Fifa, foi presi-
dente de 1974 a 1998, quando 
passou a ser presidente de honra 
da entidade.

em 30 de abril de 2013 renun-
ciou à presidência da entidade 
em decorrência de acusações de 
corrupção no exercício do cargo.

Gabriel desfalca Palmeiras no clássico contra o Santos

Fim da noveLa: Pato 
SE REAPRESEnTA

Alexandre Pato se 
reapresentou na terça-
feira (5) ao Corinthians, 
após uma longa novela. 
Após duas temporadas 
emprestado ao São Paulo, 
e seis meses apagado no 
Chelsea, o atleta se juntou 
ao grupo.

O técnico Cristóvão 
Borges deseja utilizar o 
atacante. Durante a sua 
participação no progra-
ma Boa Noite, Fox, do Fox 
Sports, o treinador afirmou 
que pretende encontrar um 
lugar para o jogador atu-
ar, desde que esteja bem.

“Quero ouvir o jogador, 
saber como ele está, a ca-
beça dele, o que pensa, en-
tão, vou decidir”, afirmou 
Cristóvão. “Todo mundo 
desejaria ter o Pato. Ele 
bem, você pode ter certeza, 
vou arrumar um lugar 
para ele jogar”, afirmou.Alexandre Pato
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