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Vale do Paraíba
oferece cursos de
aperfeiçoamento
A Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos do Vale do Paraíba
vai promover dois cursos de
aperfeiçoamento durante o mês
de julho.
No dia 13 de julho, Edson
Paulo Evangelista, advogado
e contador com especialização
em controladoria de empresas, vai ministrar o curso “Retenções de Impostos na Fonte (INSS, PIS, Coﬁns, CSLL,
IRRF, ISS.)”.
No dia 21, Carlos Trubbianelli, engenheiro mecânico e
técnico eletromecânico, vai ministrar o curso “O trabalho de
todos sempre vende”.
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Pelas redes sociais,
clientes podem
renegociar dívidas
com a Caixa
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Receita libera
consulta ao
segundo lote
de restituição
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MP vai destinar
R$ 420 mi para
combate
ao ‘Aedes’
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PAIS QUE LEEM
PARA FILHOS
AJUDAM A
AUMENTAR
VOCABULÁRIO
E MEMÓRIA
Obras devem ser concluídas em 2020

Túneis da duplicação
da ‘Tamoios’ devem ser
concluídos em três anos
As escavações do maior de
cinco túneis da duplicação da
rodovia dos Tamoios (SP099)
– que liga do Vale do Paraíba
ao Litoral Norte – começaram
em junho pelo trecho de Caraguatatuba sentido São José dos
Campos.

A previsão do Governo do
Estado é que os serviços de escavação sejam concluídos em
três anos.
Entre todas as fases, a obra
de duplicação do Trecho de Serra da Tamoios, realizada pela
concessionária Tamoios com

gerenciamento e ﬁscalização da
Artesp (Agência de Transporte
do Estado de São Paulo) teve
início em dezembro de 2015 e
previsão de conclusão em 2020,
com investimento de R$ 2,6 bilhões.
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As crianças cujos pais leem
para elas têm aumento de 14%
no vocabulário e 27% na memória, de acordo com estudo
da Universidade de Nova York,
em colaboração com o IDados e
o Instituto Alfa e Beto. A pesquisa revelou ainda que a leitura frequente dos pais para as
crianças leva à maior estimulação fonológica, o que é importante para a alfabetização,
à maior estimulação cognitiva
em casa e a um aumento de
25% de crianças sem problemas
de comportamento.
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Estudantes podem
se inscrever
para Prêmio
Jovem Senador
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PREÇO DO FRANGO DISPARA NO ESTADO
Agência Estado

O Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo solicitou ao Governo do
Estado que o benefício de 5%
sobre valor de saída dos produtos – concedido aos frigoríﬁcos
avícolas – seja revogado.
De acordo com o Sindicato, a
medida do Governo não aumentou a produção e nem a geração
de empregos, entretanto serviu
para contribuir com a elevação
do preço do frango, em quase
50%, desde 2012 – quando a lei
ﬁscal foi criada.
PÁGINA 3
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NA RM VALE
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Entre início da vigência e último decreto, preço do frango limpo subiu 47,06%
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Palmeiras e
Santos iniciam
preparação
para clássico

FUTEBOL
Nova joia,
‘Yuri’
é esperança
do Santos
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Defesa é trunfo
do Corinthians
para se manter
no G4

Maicon pede
desculpas, mas
acredita na
classificação
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Clientes podem renegociar dívidas
com a Caixa pelas redes sociais

Pais que leem para os filhos aumentam em até
14% o vocabulário das crianças

Pais que leem para
os filhos ajudam a
aumentar vocabulário
e memória

Um estudo da Universidade de Nova York, em
colaboração com o IDados
e o Instituto Alfa e Beto,
divulgado esta semana,
mostra um aumento de
14% no vocabulário e de
27% na memória de trabalho de crianças cujos pais
leem para elas pelo menos
dois livros por semana.
O estudo concluiu ainda que a leitura frequente
dos pais para as crianças
leva à maior estimulação
fonológica, o que é importante para a alfabetização,
à maior estimulação cognitiva em casa e a um aumento de 25% de crianças
sem problemas de comportamento.
“Esses dados são bastante
impressionantes.
Estamos comparando dois
grupos que estão dentro

do sistema de creches,
dentro de um sistema
com professores treinados
para ler para as crianças.
Acrescentamos a leitura
dos pais e, quando isso é
feito, da forma como foi
feito, tem grande impacto”, diz o presidente do
Instituto Alfa e Beto, João
Batista Oliveira.
Ele explica que o momento de leitura é também fundamental para interação entre pais e filhos.
“Esse é o ponto central,
levar os pais a conversar
com os filhos. Eles podem
também levar as histórias para o real, quando
estiverem na rua, podem
mostrar para os filhos algo
que apareceu na história.
Essa forte interação tem
impacto em outras dimensões cognitivas”.

Ministra quer
anular edital para
vagas em Medicina
A ministra do Tribunal de Contas da União
(TCU) Ana Arraes
apresentou na quartafeira, 6, relatório em
que pede à Corte que
anule edital do Ministério da Educação para
abertura de 2.290 vagas de Medicina. O processo de seleção integra
o Mais Médicos e havia
sido suspenso de forma
cautelar em novembro,
diante de denúncias de
irregularidades.
Em seu voto, a relatora afirma que o edital
desrespeita ao mesmo
tempo a Lei de Licitações e a Constituição
Federal, sendo necessário cancelá-lo definitivamente. No relatório,

ela argumenta que o
processo de seleção não
deixa claro quais são os
critérios adotados para
avaliação e seleção das
instituições de ensino
participantes,
sobretudo o de capacidade
econômico-financeira.
O documento também
aponta falhas no cumprimento do edital.
Estrangeiros
Já o ministro da
Saúde, Ricardo Barros,
afirmou ontem ser favorável à prorrogação da
permanência de profissionais estrangeiros
no Mais Médicos por
mais três anos, como
determinou a presidente afastada Dilma
Rousseff.

Novidade em Pinda

Spa das Unhas

Especialidades em banhos com flores e hidratação em pés

Rosangela dos Santos
Consultora de beleza

Rua Benedito Cardoso, 41 - Santana - Tel 3522-7160
Informações ou dicas de beleza
99159-9502

o
A ç ã Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
L o C3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)
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A Caixa Econômica
Federal (CEF) começou
a oferecer um novo serviço aos clientes que têm
contas do Facebook e
Twitter. Agora, por meio
de troca de mensagens
com atendentes pelas
redes, é possível renegociar dívidas com o banco.
Os perfis da Caixa não

se limitam a encaminhar
interessados para outras áreas. A equipe tem
autonomia para apresentar propostas, ouvir
contrapropostas e enviar
boletos pela própria rede
social a clientes que quiserem colocar em dia a
fatura do cartão de crédito ou as parcelas do fi-

nanciamento imobiliário
e do empréstimo pessoal.
Contato
O contato é feito por
mensagem privada, que
os clientes podem enviar
a qualquer hora. Contatos realizados das 8h às
20h são respondidos no
mesmo dia. A renegociação pelas redes sociais

começou a ganhar corpo há um ano, quando a
equipe foi treinada para
resolver pendências. Inicialmente, o banco optou
por esperar pelos clientes
em busca de atendimento
nas redes sociais. No fim
de maio, a Caixa decidiu
testar a receptividade do
público ao novo canal.

Receita libera consulta ao 2º lote de restituição
A consulta ao segundo lote de restituição do
Imposto de Renda da
Pessoa Física de 2016
estará disponível a partir das 9h de amanhã
de hoje. Ele beneficia
1.490.266 contribuintes, totalizando mais de
R$ 2,5 bilhões.
O lote multiexercício
de restituição do Imposto
sobre a Renda da Pessoa
Física contempla também
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restituições dos exercícios
de 2008 a 2015.

O crédito bancário
para 1.566.533 contri-

buintes será realizado
no dia 15 de julho, no
valor de R$ 2,7 bilhões.
Desse total, R$ 951,6
milhões se referem ao
quantitativo de contribuintes que, por lei, têm
preferência no recebimento da restituição.
São 477.147 contribuintes idosos e 51.310 contribuintes com alguma
deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Estado tem 33% das pessoas
que não sacaram Pis/Pasep
Mais de 1,2 milhão
de trabalhadores ainda
poderão sacar o abono
salarial do PIS/Pasep
ano-base 2014 em todo
o País. O volume total
de recursos disponíveis
chega a R$ 1,084 bilhão,
de acordo com balanço
divulgado na quarta-feira (6) pelo Ministério do
Trabalho.
No Estado de São
Paulo, onde 405.888
pessoas ainda não retiraram o abono, estão
concentrados 33% do
total destes trabalhadores, envolvendo R$ 357
milhões do total disponível.
Para eles, o governo federal deu uma segunda chance. Basta
procurar uma agência
bancária da Caixa ou do
Banco do Brasil entre 28
de julho e 31 de agosto.
Depois desse período,
o dinheiro retorna para
o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). O
abono corresponde ao
valor de um salário mínimo (R$ 880).
Têm direito a receber
o abono salarial quem
está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco
anos; tenha trabalhado
pelo menos 30 dias em
2014 com remuneração
mensal média de até
dois salários mínimos;
e tenha seus dados informados corretamen-

te pelo empregador na
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
O recurso que não foi
sacado seria devolvido

ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
• Mais informações – a Central de
Atendimento Alô Tra-

balho do Ministério do
Trabalho, que atende
pelo número 158, também tem informações
sobre o PIS/Pasep.

Polícia freia avanço de
assassinatos na RMVale
Dados divulgados pela
SSP (Secretaria de Segurança Pública) mostram
que as polícias conseguiram frear o avanço do
número de assassinatos
na RMVale no primeiro semestre, com 208
vítimas no período. O
número representa estabilidade no comparativo
com o primeiro semestre
de 2014, quando foram
registradas 207 vítimas.
Já os indicadores de
roubos em geral, furtos e
roubos de veículos mantiveram queda. Os furtos de
veículos ficaram estáveis.
Apesar da redução dos
indicadores, o Vale ainda
lidera a violência no interior paulista. Entre as
regiões, Campinas é a segunda mais violenta, com
155 vítimas de homicídios
dolosos e de latrocínios no
semestre.
Cidades - Entre as
cidades da RMVale, São
José apresentou aumen-

to no número de vítimas.
Foram 35 assassinatos
neste primeiro semestre-no mesmo período do ano
passado foram 30 vítimas.
Taubaté manteve os
mesmos indicadores de
2014. A cidade somou 26
vítimas.
Jacareí apresentou redução nos indicadores.
Foram 21 vítimas no primeiro semestre de 2015
contra 25 em 2014.
Patrimônio - Entre
os crimes contra o patrimônio, os roubos de
veículos apresentaram a
maior redução no período na região. Foram 992
ocorrências no primeiro semestre deste ano e
1.499 entre janeiro e junho do ano passado, queda de 33,82% (507 casos
de diferença).
Outro lado - Por nota,
a SSP comemorou o desempenho da região no
semestre.
Em relação aos rou-
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bos de veículo, o índice é
o melhor para o período
desde 2011. “Com recuo
de 33,82%, os roubos de
veículo também estão em
queda no semestre. O total
de ocorrências passou de
1.499 para 992, o menor
índice para o período desde 2011. Analisando somente junho, houve queda
de 41,44% nos roubos de
veículos - passando de 222
para 130, ou seja 92 casos
a menos.”
A secretaria também
destacou o aumento no
número de prisões, o que
representaria recorde e
produtividade policial.
“O Vale do Paraíba e
Litoral Norte também alcançaram recorde de produtividade em relação ao
número de prisões efetuadas - 5.436 prisões. É o
maior número para os seis
primeiros meses de toda a
série histórica, iniciada em
2001”, informou a SSP em
nota.
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Abimaq Vale do
Paraíba oferece cursos
de aperfeiçoamento
Treinamentos serão realizados durante
o mês de julho na sede da entidade;
associados têm desconto

SP deve se tornar
produtor nacional da
vacina contra HPV
da Saúde e a MSD, subsidiária da
Merck &Co. Inc. no Brasil. A vacina quadrivalente do HPV (vírus
6, 11, 16 e 18) é hoje oferecida para
meninas entre 9 e 13 anos e meninas e mulheres de 9 a 26 anos
que vivem com HIV. Para os dois
grupos, a vacina é distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) desde 2014.
Eficácia da vacinação
A vacina quadrivalente tem
eficácia estimada em 98,8% contra quatro tipos de HPV (vírus 6,
11, 16 e 18), doença de alto contágio transmitida pelo contato
com a pele ou mucosa infectada,
principalmente por relações sexuais. Os tipos 16 e 18 são res-

ponsáveis por cerca de 70% dos
casos de câncer do colo do útero,
60% dos cânceres vaginais, 50%
dos cânceres vulvares e aproximadamente 90% dos cânceres
anais, enquanto os tipos 6 e 11
estão atrelados a 90% dos casos
de verrugas genitais.
A vacinação é recomendada pela Organização Mundial
da Saúde como principal prevenção ao HPV entre meninas
de 9 a 13 anos. O imunizante é
seguro e não há comprovação
de qualquer reação grave associada à vacinação, cujo esquema
é realizado em duas doses (em
intervalo semestral) para a faixa
etária de 9 a 13 anos e para meninas e mulheres de 9 a 26 anos
vivendo com HIV em três doses.

Preço do frango dispara em SP após Governo
‘premiar’ avícolas com benefício duplo
O Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de
São Paulo (Sinafresp) pediu a
revogação de benefício concedido aos frigoríficos avícolas. Um
ofício foi enviado ao governador
solicitando a revogação do artigo
35 do anexo III do Regulamento
do ICMS, que estabeleceu crédito outorgado de 5% sobre o valor de saída para frigoríficos de
aves. Criado em julho de 2012
com vigência inicial até o fim
do mesmo ano, o incentivo foi
modificado cinco meses depois,
tornando-se perene.
“Esse decreto não beneficiou
nem o aumento da produção no
setor, nem a geração de empregos. De acordo com o IEA, o aumento do abate no período entre
2012 e 2015 foi de pouco menos
de 0,7% com situação estável
na geração de novos postos. Em
contrapartida, o preço do frango
subiu 47,06% no período, quase
10% acima da inflação do período”, comenta Alfredo Maranca,
presidente do Sinafresp.
Para o Sindicato o benefício fiscal criado pelo artigo 35 é
desmedido, tendo em vista que
o frango é isento de ICMS. “Dois
meses depois de concedido esse
benefício, os preços explodiram,
ou seja ele veio para atrapalhar
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Estado deve se tornar autossuficiente na vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan

O Estado de São Paulo caminha para se tornar produtor
nacional da vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) e
tornar o Brasil autossuficiente
na produção da substância que
previne o câncer de colo de útero. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan.
Na segunda etapa do processo de transferência de tecnologia da vacina, hoje importada, o
Butantan passará agora a testar
a qualidade e embalar o produto
no Brasil, com rotulagem própria do Instituto, antes de disponibilizar a vacina para a rede
pública de saúde.
A transferência de tecnologia
é fruto de uma parceria entre o
instituto paulista, o Ministério
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Benefícios concedidos aos frigoríficos não surtiram efeito
o que estava funcionando anteriormente, pois enquanto existia apenas a isenção de ICMS o
preço da proteína se manteve
abaixo da inflação e acessível à
população”, analisa Maranca.
“Ao atrelar o crédito de 5%
ao valor de saída e não ao valor
de aquisição de insumos, o incentivo “premia” a alta do preço
da carne de frango. Não somos
contra benefícios, tampouco
contra o aumento da competitividade da indústria, porém não
se observa nenhuma das duas
premissas nesse caso. Mesmo
com a justificativa de alta temporária de insumos de produção, não justifica um setor não
pagar ICMS e ainda por cima ser

remunerada cada vez que o preço sobe em caráter contínuo”,
questiona Maranca.
Entre o início da vigência do
decreto e dezembro de 2015, o
preço médio do frango limpo no
varejo subiu 47,06%. No mesmo
período, o grupo alimentação do
IPC subiu menos 37,8%. “Seis
meses após a implementação do
crédito outorgado, seus efeitos
prejudiciais já eram conhecidos
e mesmo assim o benefício foi
prorrogado por tempo indeterminado. Quem está pagando o
preço é a população. Deve haver
equilíbrio e justiça fiscal para
todos, não apenas para um único setor”, conclui o presidente
do Sinafresp.

A Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos) do Vale do Paraíba oferece dois cursos de aperfeiçoamento que serão realizados
durante o mês de julho na sede da
instituição.
No dia 13 de julho, Edson Paulo
Evangelista, advogado e contador
com especialização em controladoria de empresas, vai ministrar
o curso “Retenções de Impostos
na Fonte (INSS, PIS, Cofins, CSLL,
IRRF, ISS.)”. O treinamento é
destinado a contabilistas, administradores e demais interessados, e tem o objetivo de orientar
os participantes para a correta
aplicação da legislação referente
às principais retenções na fonte de
INSS, Pis, Cofins, CSLL, IR, ISS,
diante da legislação vigente e seus
efeitos práticos no dia a dia das
empresas.
No dia 21 de julho, Carlos Trubbianelli, engenheiro mecânico e
técnico eletromecânico com mais
de 25 anos de experiência em empresas de grande porte no setor
de bens de capital, vai ministrar o

curso “O trabalho de todos sempre
vende”. Voltado para profissionais
que atuam com vendas e tem relacionamento direto com clientes,
o treinamento visa proporcionar
efetivo desenvolvimento comportamental da equipe, de forma a
valorizar e inter-relacionar as capacidades individuais e coletivas,
em um sistema de vendas integrado, dinâmico e proativo.
O palestrante comenta sobre
a importância de desenvolver a
equipe de vendas para garantir
os resultados esperados. “Sem
dúvida, a empresa que tiver colaboradores treinados, com mais
conhecimento, mais motivados
e comprometidos, terá um diferencial competitivo. As empresas
que tiverem equipes melhores
preparadas terão destaque neste
mercado”, adianta o Trubbianelli.
Todos os cursos têm um dia de
duração, das 9h às 17h, e associados possuem descontos. As
inscrições podem ser feitas pelo
site www.abimaq.org.br. Mais
informações pelo telefone (12)
3939-5733.
Divulgação

Palestrante Carlos Trubbianelli, da Abimaq

Estudantes do Ensino Médio
podem se inscrever para
Prêmio Jovem Senador
Alunos que cursam o Ensino
Médio na rede estadual de ensino
podem se inscrever para participar do Prêmio Jovem Senador. A
iniciativa levará alunos da rede
estadual pública que gostam do
tema para participar do processo
de elaboração de leis no Senado,
em Brasília. Para participar basta
escrever uma redação com o tema
“Esporte: educação e inclusão”.
A escola deve selecionar a melhor
redação e enviar o texto para a
Secretaria da Educação até o dia 19

de agosto. Somente poderão participar jovens matriculados na 2ª ou 3ª
série do Ensino Médio ou estudantes
que tenham entre 16 e 19 anos completos até o dia 30 de setembro.
A Educação vai selecionar as
três melhores redações do Estado de São Paulo e enviá-las ao
Senado Federal, que elegerá as 27
redações, uma de cada distrito,
vencedoras do Prêmio. A escolha
será feita por uma comissão julgadora da Educação. O resultado
será divulgado até 14 de outubro.

Câmara aprova MP que destina
R$ 420 mi para combate ao ‘Aedes’
A Câmara dos Deputados
aprovou na terça-feira (5), a Medida Provisória 716, que destina
R$ 420 milhões do orçamento
federal para ações de combate à
microcefalia e ao mosquito Aedes
aegypti, transmissor dos vírus da
dengue, da zika e da febre chikungunya.
Apesar do apoio dos partidos
ao mérito da medida e mesmo
sem a presença de emendas a
serem analisadas, foram necessárias mais de duas horas para

que o texto fosse aprovado em
plenário.
A medida foi aprovada em
votação simbólica e agora segue
para análise do Senado.
O projeto aprovado garante crédito para a realização de
pesquisas sobre a zika, viabiliza
a operação das Forças Armadas
no combate ao mosquito Aedes
aegypti e permite a aquisição de
repelentes para gestantes que
integrem famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família.
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DE PINDA/MOREIRACESAR
implantação,
disponibilização
e manutenção
de um sistema informatizado
integrado
gestão
pública(PMP
administrativa
e financeira
de forma a atender às necessidades da
PREGÃOdeNº.
043/2016
7501/2016)
– reabertura
Administração Municipal”, com entrega dosDATA:06/07/2016
envelopes dia 20/07/16 às 08h e início da sessão
Para
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
às
08h30.

conversão, implantação, treinamento, disponibilização e manutenção de um sistema

PREGão REGiStRo dE PREço nº. 149/2016
(PMP 14945/2016)
FUNÇÃO
informatizado
integrado
depara
gestão
pública
administrativa
de formade
a
Para
“aquisição
de mobiliário
atender
às unidades
de ensinoee financeira
prédios da Secretaria
AJUDANTE
PEDREIRO
atender
àse DE
necessidades
da Administração
com
entrega
dos
Educação
Cultura”,
com entrega
dos envelopesMunicipal”,
dia 21/07/16
às 08h
e início
daenvelopes
sessão às
ENCANADOR
(com
experiência
em
rede
de
incêndio)
08h30.
dia 20/07/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
MARCENEIRO
PREGão
168/2016
(PMP
16966/2016)
PEDREIROnº.
(com
experiência
em instalação
de forro)
Para
“aquisição
de veículos
tipo hatchNº.
para
transporte
de equipe
visando atender às UBS
PREGÃO
REGISTRO
DE PREÇO
149/2016
(PMP
14945/2016)
PEDREIRO
DE ACABAMENTO
Vila
São Benedito
e USF Campinas, recurso de emenda parlamentar – 29440011 Vanderlei
Para
“aquisição
de
mobiliário
para
unidades
de sessão
ensinoàse14h30.
prédios da
PROFESSORA
DE MÚSICA
Siraque”,
com entrega
dos envelopes dia atender
22/07/16 às
às 14h
e início da
Secretaria
de O
Educação
e Cultura”,
com OU
entrega
dos envelopes
dia
21/07/16
às 08h
Os
editais
estarão
disponíveis
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores
informações
ACESSE
SITE:
maisemprego.mte.gov.br
COMPARECER
AO PAT PARA
CADASTRO
no
endereço
acima
das
àsLINS,
17h Nº
ou138
através
do tel.: (12)
3644-5600.
ALBUQUERQUE
– SÃO BENEDITO
– PINDAMONHANGABA-SP
OU
e início
daAV.
sessão
às 8h
08h30.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE – 2ª RM – 2ª DE – 11ª BDA INF L
11ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE LEVE
“COMPANHIA BARÃO DE PINDAMONHANGABA“
PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR,

*** ContRato ***
PREGão
(PMP
32434/2015)
MUNIDO
DE
PIS
ATIVO,
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
PREGÃOnº.
Nº.300/2015
168/2016
(PMP
16966/2016)
Foi firmado o contrato 117/2016, datado de 19/05/2016, para “contratação de empresa
Para
“aquisição
de veículos
tipo hatch
para
transporte
de equipe
visando
atender
OBS:
LEMBRANDO
QUE ASdeVAGAS
PODEM
SOFRER
OU ENCERRAMENTO
especializada
na execução
poda
e supressão
deALTERAÇÃO
indivíduos
arbóreos
em logradouros
às UBS no
Vila
São Benedito
e USF
Campinas,
recurso
de emenda
–
públicos
Município
de Pindamonhangaba
Distrito
de Moreira
César”, parlamentar
no valor de R$
ATÉ
O FINAL
DOeEXPEDIENTE.
337.392,00,
vigente porSiraque”,
12 meses.com
Assina
pela contratante
e comodia
gestor
do contrato
o Sr
29440011 Vanderlei
entrega
dos envelopes
22/07/16
às 14h
e
Francisco Norberto Silva Assina pela contratante e como gestor do contrato o Sr Francisco
início da Silva
sessão
às 14h30.
Norberto
Rocha
de Moraes, e pela contratada, empresa Eco Engenharia EIRELI EPP,
por
o Sr Vinicius
Vilaça. no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
Os procuração
editais estarão
disponíveis

informações
no endereço
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
PREGão
nº. 118/2016
(PMPacima
12059/2016)
Foi firmadoPREFEitURa
o contrato 141/2016,
datado dedE
24/06/2016,
para “contratação de empresa
MUniCiPal
PindaMonHanGaBa
especializada em aplicação de película
proteção solar
o Palacete 10 de Julho – Centro
***de
CONTRATO
***para
PUBliCidadE
doS
dE
liCitação
de Memória Barão
Homem de Mello”,
noPRoCESSoS
valor de R$ 18.251,32,
vigente por 30 dias. Assina
PREGÃO
Nº. 300/2015
(PMP 32434/2015)
pela
contratante
e como gestora
do contrato a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e
pela
contratada,
Carneiro
Batista
Vidraçaria
ME,para
o Sr Reinaldo
Carneiro
Foi firmado
o empresa
contrato Reinaldo
117/2016,
datado
de***
19/05/2016,
“contratação
de
***
Edital
Batista.

empresa especializada na execução de poda e supressão de indivíduos arbóreos em
logradouros públicos
no Município
de Pindamonhangaba
Distrito de sito
Moreira
Encontram-se
abertos
no Depto.
de Licitações e eCompras,
na César”,
Av. N.
no valor
R$Sucesso,
337.392,00,
por 12 Alto
meses.
pela contratante e como
Sra.
do de
Bom
n°vigente
1400, Bairro
doAssina
Cardoso:
gestor do contrato o Sr Francisco Norberto Silva Assina pela contratante e como
gestor do contrato
o Sr Francisco
Norberto
Rocha de
Moraes,
e pela contratada,
PREGão
REGiStRo
dE PREço
nº.Silva
169/2016
(PMP
16967/2016)
empresa
Eco Engenharia
EIRELI EPP,
por procuração
o SraVinicius
Vilaça.
Para
“aquisição
de materiais
de expediente
para
Prefeitura
Municipal

de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com entrega dos
PREGÃO Nº.dia
118/2016
(PMP
envelopes
22/07/16
às 12059/2016)
08h e início da sessão às 08h30.

PROFESP/ 2016

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO Nº 01/2016 – DA 11ª COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE COMBATE LEVE – PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – FORÇAS
NO ESPORTE

NUP Nº 64382.001172/2016-10

Foi firmado o contrato 141/2016, datado de 24/06/2016, para “contratação de
CONVOCAÇÃO 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

empresa
especializada
em aplicação
película
de proteção solar para o Palacete
Os
editais
estarão disponíveis
nodesite
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
os Srs.
Conselheiros
e conselheiras,
titulares
e respectivos
suplentes
do
10Ficam
de Julho
– Centro
de Memória
Barãoacima
Homem
de Mello”,
valor
R$ 18.251,32,
Maiores
informações
no endereço
das
8h às no
17h
ou de
através
do tel.:
CMASpor- 30Conselho
Municipal
de Assistência
Social,
convocados
vigente
dias. Assina
pela contratante
e como gestora
do contrato
a SraaMaria
(12)
3644-5600.
Aparecida
Pedroso
Pena,
e peladecontratada,
empresa
comparecerem
à 6ª Rocha
Reunião
Ordinária
2016, a realizar
- se: Reinaldo Carneiro
Batista Vidraçaria ME, o Sr Reinaldo
Carneiro Batista.***
*** HoMoloGação
Dia:

13/07/2016

PREGão
REGiStRo
dE PREço nº. 142/2016 (PMP 13983/2016)
Horário:
8h30
A autoridade superior homologou, em 01/07/2016, a adjudicação do
Local:
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de móveis hospitalares
Travessa
37 – Centro
Fone: 3642.7447
para
suprirRui
asBarbosa,
necessidades
das –unidades
de Saúde do Município, por
um período de 12 meses”, em favor das empresas: Cirúrgica Izamed
Ltda
EPP, os itens (item-vl unit em R$): 02-288,00; 03-688,00; 04-313,00;
PAUTA:
Fraga
Produtos
Médicos Hospitalares
Ltda ME: 06-1.500,00; 07-1.300,00;
 Aprovação
de Atas
CONVOCAÇÃO
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016
Móveis Andrade Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda: 01
Processo
eleição dos
representantes
da e respectivos
sociedade civil/Gestão
Ficam
os Srs.de
Conselheiros
e conselheiras,
titulares
do
2.900,00; Noemia Silva dos Santos de Assis
ME: 05-77,00;suplentes
08-245,50.
2016/2018
CMAS
- Conselho

Municipal

de

Assistência

Social,

convocados

a

A 11ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE LEVE, no uso de suas atribuições
legais e em cumprimento ao que estabelece o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal de 1988,
concomitantemente ao art. 2º, inc. VI, da Lei no 8.745, de 09 de dezembro de 1993, subsidiariamente
pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e ao estabelecido nas instruções Gerais para a
Contratação de pessoal Civil, por tempo determinado, no âmbito do Comando do Exército - IG 1070, aprovada pela Portaria nº 509, de 28 de junho de 2010, do Comandante do Exército, conjugado
com o § 3º do art. 3º, do mesmo diploma legal, Portaria Normativa Interministerial no 2.203-MD/
ME, de 26 de julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados a abertura de
inscrições e o estabelecimento de normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado a
seleção de candidatos, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
para contratação de Professor de Educação Física e Estagiário de Educação Física para atuarem
na 11ª Companhia de Engenharia de Combate Leve, participante do Programa Forças no Esporte
(PROFESP) integrante do Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte.
1. Das Disposições Preliminares:


Substituição ***
da6ªPresidência
do CMAS
comparecerem
à
Reunião Ordinária
2016, a realizar - se:***
REtiFiCação
dEde
HoMoloGação
 PMAS-SP/2017

PREGão
nº.
101/2016
(PMP 11271/2016)
Dia:

Informes
e13/07/2016
outros
assuntos.
A autoridade superior, considerando que cabe à Administração rever seus
Horário:
8h30
atos e considerando a análise técnica das amostras apresentadas no
Local:
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
certame,
retificou,
em 01/07/2016, a homologação da licitação supra, que
Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
Travessa
Rui Barbosa,
– Centro
3642.7447
cuida
de “aquisição
de37
material
de– Fone:
enfermagem
Vice-Presidente
do CMAS (consumo) para atender
as Unidades de Saúde do Município”, considerando fracassado o item 06,
por
ter sido desclassificado pela equipe técnica, mantendo inalterados os
PAUTA:
demais
itens.
 Aprovação de Atas
Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa

 Processo

deantecedência
eleição para
doso email:
representantes
da sociedade civil/Gestão
com
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

2016/2018

*** ContRato ***

PREGão
nº. 143/2016
(PMP
 Substituição
da Presidência
do 14873/2016)
CMAS
Foi
firmado o contrato 142/2016, datado de 24/06/2016, para “contratação
 PMAS-SP/2017
de empresa
para
serviços
de locação de 1000 horas de caminhão
Travessa Rui
Barbosa,
37 – Centro – Pindamonhangaba/SP – Fone: (12) 3642.7447
 Informes
e outros
assuntos.
MUniCiPal
PindaMonHanGaBa
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
basculante paraPREFEitURa
serviços
de aterrodEem
diversos locais”, no valor de
PUBliCidadE
doS
PRoCESSoS
dE liCitação
R$ 71.000,00, vigente
por 03
meses.
Assina
pela contratante e como
gestor do contrato o***SrCoMUniCado
José Antonio
Rodrigues Alves,
dE PRoRRoGação
*** e pela contratada,
Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
empresa Guaru Press Cooperativa
de Trabalho
dos Profissionais na Área
Vice-Presidente
do CMAS
CHaMaMEnto PÚBliCo nº. 003/2016
(PMP 16464/2016)
de
Transporte
de
o SreJoaquim
Bras ode
Oliveira.
Prorroga-se
a pedido
daGuarulhos,
Secretaria de Saúde
Assistência Social
prazo
de recebimento da licitação
supra, que cuida de “qualificação de organização social no município de Pindamonhangaba”, em
mais 30 (trinta) dias, ficando marcada a sessão de abertura para o dia 12/08/2016, às 09h30.

*** liCitação dESERta ***

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa

com135/2016
antecedência(PMP
para o email:
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
PREGão nº.
13966/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em
04/07/2016, deserta a licitação supra, que cuida de “contratação de serviço
especializado de chaveiro
paradE
osConvoCação
prédios da Secretaria de Educação
Edital
paraTravessa
o período
de 10 meses”.
Rui Barbosa, 37 – Centro – Pindamonhangaba/SP – Fone: (12) 3642.7447

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
O Presidente do Conselho
Deliberativo
da Associação
Desportiva Classista da Novelis
PUBLICIDADE
PROCESSOS
DE LICITAÇÃO
de Pindamonhangaba,
noscmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
termos DOS
do artigo
19 e parágrafos
do seu estatuto social, vem

por meio deste,
todos
os funcionários
e associados da referida associação, a
PREGão
nº. convocar
137/2016
(PMP
13972/2016)
*** COMUNICADO
DE PRORROGAÇÃO
*** nos dias 08,
participarem
da ASSEMBLEIA
GERAL
a realizar-se
09, e 10 de
A
autoridade
superior,
face
à ORDINÁRIA,
manifestação
do pregoeiro,
considerou,
agosto de 2016, a partir das 06:00h do primeiro dia, com termino às 16:00h do ultimo dia, na
em
28/06/2016,
deserta
a licitação
supra,
que cuida de “aquisição
de
CHAMAMENTO
Nº.
(PMP
16464/2016)
Portaria
Interna PÚBLICO
da Novelis
do003/2016
Brasil
Ltda.,
sediada
em Pindamonhangaba-SP,
na qual serão
Prorroga-se
a pedido
da Secretaria
de Saúde
e Assistência
o prazo
de recebimento
da licitação
eleitos os novos
membros
efetivos
e suplentes
dos Social
Conselhos
Deliberativo
e Fiscal,
bem
medicamentos
homeopáticos”.

supra,
que cuida dee “qualificação
de organização
socialdanoADC
município
de de
Pindamonhangaba”,
em
como Presidente
o Vice-Presidente
da Diretoria
Novelis
Pindamonhangaba,
mais
(trinta) 2016/2019.
dias, ficando marcada a sessão de abertura para o dia 12/08/2016, às 09h30.
para 30
o triênio

Pindamonhangaba, 04 de Julho de 2016.

CESaRio BaRBoSa doS SantoS
-Presidente do Conselho deliberativo 2013/2016PREFEitURa MUniCiPal dE PindaMonHanGaBa
EDITAL
DEdE
CONVOCAÇÃO
EStado
São PaUlo

O
Presidente
do Conselho
Deliberativo
da DE
Associação
Desportiva Classista da Novelis
PORTARIA
GERAL
Nº 4.673, DE
06 DE JULHO
de
nos
do de
artigo
19 2016.
e parágrafos
estatuto
social,legais
vem
VitoPindamonhangaba,
Ardito Lerário, Prefeito
dotermos
Município
Pindamonhangaba,
no do
usoseu
suas
atribuições
por
deste,
todos
os funcionários
associados
dadereferida
associação,
a
e demeio
acordo
com oconvocar
requerimento
através
do ProcessoeExterno
nº 19391/2016
e Portaria
Geral nº
participarem
da
ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA,
a
realizar-se
nos
dias
08,
09,
e
10
de
4.667, de 29 de junho de 2016, RESOLVE CESSAR, a pedido, o afastamento da servidora Erika
Edital
dE ConvoCação
agosto
2016,
a partir
das
primeiro
dia, com termino às 16:00h do ultimo dia, na
Patrícia de
Sírio,
a partir
de 07
de06:00h
julho
dedo
2016.
Portaria
Interna
daem
Novelis
do data
Brasil
sediada em Pindamonhangaba-SP, na qual serão
Esta Portaria
entra
vigor na
deLtda.,
publicação
eleitos
os novos
membros
efetivos
esua
suplentes
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem
Pindamonhangaba,
de interessados
julho
de 2016.
Convoca-se
todos
da Diretoria
Associação
dos Novelis
Usuários
Água do Polder
como
Presidente
e06
oos
Vice-Presidente
da
da ADC
dede
Pindamonhangaba,
vito ardito lerário
para
o triênio
2016/2019.
Pinda
IV para
a Assembleia GeralPrefeito
Ordinária
a realizar-se em: DATA 08/08/2016 às
Municipal
Pindamonhangaba, 04 de Julho de
2016.
Edson Macedo de Gouvêa

15:00 horas
Secretário de administração
LOCAL
Sindicato
Rural
de
Pindamonhangaba
CESARIO
DOS SANTOS
Registrada
e Publicada
na Secretaria
deBARBOSA
Assuntos Jurídicos,
em 06 de julho de 2016.
do65,
Conselho
Deliberativo
2013/2016Rua Dr. Frederico-Presidente
Machado,
nº
São de
Benedito,
Pindamonhangaba-SP
Synthea
telles
Castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos
Com os seguintes assuntos:
1. Eleição da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos fiscal e técnico.
2. assuntos gerais.
Pindamonhangaba, 30/06/2016
Edital de Convocação
nelson Jose Salgado Schmidt
atual
Presidente dos Usuários de Água do Polder
Convoca-se todos os interessados
da Associação
Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Pinda IV para a Assembleia
Geral Ordinária
a realizar-se em: DATA 08/08/2016 às
Secretaria de Saúde e Promoção Social
15:00 horas
Depto de
aos Riscos e Agravos à Saúde
LOCAL Sindicato Rural
deProteção
Pindamonhangaba
Rua Frederico
Machado,179
– São
BeneditoPindamonhangaba
– SP
Rua Dr. Frederico
Machado,
nº 65,
São
Benedito,
Pindamonhangaba-SP
CEP: 12410-040 – Tel.:
(0XX12) 3644-5995
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Com os seguintes assuntos:
ESTADO
DE SÃO PAULO
1. Eleição da nova Diretoria
Executiva
e dos Conselhos
fiscal e técnico.
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br
2. Assuntos gerais.
Pindamonhangaba, 30/06/2016
DECRETO
Nº 5.340,
DE 1ºSchmidt
DE JULHO DE 2016.
Nelson Jose
Salgado
097/16
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
Atual Presidente
Retifica o Decreto nº 5.312, de 03 de maio de 2016, que
Comunicado de DEFERIMENTO:dispõe
ASSUNÇÃO
RESPONSABILIDADE
sobre o DE
reajuste
do valor da TECNICA
tarifa da “ÁREA
Nº PROTOCOLO:
017231 AZUL”
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
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Lerário, Prefeito do Município de
RAZÃO SOCIAL:
DENTALVito
PINDAArdito
LTDA
- EPP
de
Saúde
e Promoção
Social
Pindamonhangaba, no Secretaria
uso de suas atribuições
legais,
e com fundamento
na Lei Municipal nº
CNPJ/CPF: 04.242.169/0001-09
Depto
de alterações,
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
3.429, de 03.06.1998,
e suas
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS
N°: 475
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
Considerando
a– variação
do INPC
– Índice Nacional
de Preços
CEP:
12410-040
Tel.:
(0XX12)
3644-5995
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
UF: SP
ao
Consumidor,
nos termos da cláusula 4.3 do contrato nº 135/2012;CEP: 12.400-370
E-mail:
visa@pindamonhangaba.sp.gov.br
MARIA
VANILDA
NUNES
RESP. LEGAL:
CPF: 11177518805
D E CGARCIA
R E T A:
RESP. TÉCNICO: SIDNEI CARNEIRO
CPF: 62494813891
CBO:
CONS. PROF: CRO
N º INSCR.: 15561

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
094/16
Art. 1º Ficam retificados os incisos I, II e parágrafo único do
Comunicado
de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
art. 1º do Decreto nº 5.312, de 03 de junho de 2016, que passam a vigorar:
O Dr.
RAFAEL LAMANA Diretor
do Depto.
de Proteção
aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em
Nº
PROTOCOLO:
033547
DATA
PROTOCOLO:
07/11/2016
ACIMA DISCRIMINADO.
23/06/2016,
“I - mínimo de R$ 1,65 DATA
(um real
e sessenta
e cinco28/06/2017
centavos)
Nº
CEVS:O353800601-477-000118-1-9
DE
VALIDADE:
O (s) responsável (s) assume (m)por
cumprir
a legislaçãominutos,
vigente e recebíveis
observar as em
boas moedas
práticas referentes
60 (sessenta)
de valoràs
CNAE:
4771-7/01 COMERCIO
VAREJISTA
DE
MEDICAMENTO
atividades prestadas, respondendoigual
civil ou
e criminalmente
pelo
não(cinco
cumprimento
de tais exigências, ficando,
superior a R$
0,05
centavos);
RAZÃO SOCIAL:
BR FARMACEUTICA LTDA - EPP
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
CNPJ/CPF:
13.782.245/0002-40
II - máximo de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)
ENDEREÇO:
AVENIDA
DR JORGE
TIBIRIÇA
N°:R$ 0,05 571
por
120 (cento
e vinte)
minutos,
Pindamonhangaba,
23 de Junho
2016.fracionáveis a cada
(cinco
do 61º minuto.
COMPLEMENTO: BOX
03 centavos)
E 04 a partirBAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.422-050
Paragrafo único. O valor da Tarifa de Regularização prevista
UF:
SP
no art. 10 da Lei n° 3.429/98, alterada pela Lei 4.479, de 06 de
Lamana
RESP. LEGAL:
IARA
DE Rafael
OLIVEIRA
LEITE
VIEIRA
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1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para serem
contratados, em caráter temporário, para o preenchimento de 02 (DUAS) vagas, distribuídas da
seguinte forma: 01 (UMA) vaga de Professor de Esportes e 01 (UMA) vaga para a função de
Monitor de Atividades Esportivas, conforme alínea “I”, do inciso VI, do Art. 2º, da Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, conjugado com mo § 3º, do Art. 3º do mesmo diploma legal.

1.1.1. Quadro Demonstrativo dos Cargos e das Vagas: As vagas disponíveis para a chamada do
Programa Segundo Tempo – Programa Forças no Esporte.

CaRGo

QUaliFiCação

vaGaS

REMUnERação

CaRGa
HoRÁRia
SEManal

Professor de
Esporte

Bacharel em
Educação Física

01+cadastro
reserva

R$ 1.200,00

20h

Monitor de
Atividades
Esportivas

Acadêmico de
Educação Física

01+cadastro
reserva

R$ 750,00

20h

* O recolhimento dos encargos sociais e tributários serão de responsabilidade do Contratante, que será
efetivado com dotação orçamentária específica.
1.1.2. As vagas são dirigidas a candidatos de ambos os sexos.
1.2. As atribuições das funções são:
1.2.1. Professor(a) Esportivo:
a) Desenvolver juntamente com o Coordenador de Núcleo o planejamento semanal e mensal das atividades
esportivas e complementares, de forma a organizar e desenvolver as atividades relativas ao ensino e ao
funcionamento do núcleo, levando-o à consideração da Coordenação Geral;
b) Responsabilizar-se, juntamente com a Coordenação do Núcleo, pela segurança dos beneficiados durante o
desenvolvimento das atividades;
c) Assessorar e apoiar os Coordenadores de Núcleo e/ou Instrutores, no desempenho de suas atividades e
serviços relativos ao núcleo;
d) Desenvolver as atividades esportivas e complementares previstas nos planos de aula, sistematicamente nos
dias e horários estabelecidos junto aos beneficiários do projeto, de acordo com as Diretrizes do Programa;
e) Zelar pela segurança integral dos beneficiados durante o período de sua permanência no local de
funcionamento do núcleo;
f) Estabelecer, em conjunto com o Coordenador de Núcleo, Setorial e Geral, mecanismos e instrumentos
pedagógicos de freqüência e registro das atividades desenvolvidas diariamente e semanalmente;
g) Acompanhar a participação dos beneficiados nas atividades, efetuando o controle de freqüência, sua
atualização semanal e mensalmente, bem como a organização e o desenvolvimento das atividades planejadas;
h) Elaborar e apresentar à Coordenação do Núcleo os relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas;
i) Desenvolver, juntamente com o Coordenador de Núcleo, os relatórios periódicos a serem submetidos à
aprovação da Coordenação Geral do Projeto;
j) Comunicar ao Coordenador de Núcleo, de imediato, quaisquer fatos que envolvam membro da equipe ou
beneficiado em situação não convencional;
k) Cumprir o planejamento estabelecido e os respectivos horários;
l) Manter-se atualizado sobre assuntos de interesse sobre a sua área de atuação; Viabilizar e operacionalizar
a coleta de depoimentos escritos, quanto à execução e satisfação do Programa, de pais, beneficiados,
responsáveis, professores e entes das comunidades. Esse material deverá ser submetido ao Coordenador de
Núcleo do projeto para organização e posterior envio ao Ministério do Esporte;
m) Participar do processo de capacitação oferecido pela Coordenação local do Projeto;
n) Assessorar o Coordenador do Núcleo no desenvolvimento das atividades esportivas e complementares junto
aos beneficiados.
1.2.2. Monitor(a) de Atividades Esportivas:
a) Empenhar-se com dedicação ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados;
b) Cumprir e prestar todas as informações técnicas necessárias à execução dos serviços a serem prestados;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Contratante na
execução do presente contrato;
d) Desenvolver as atividades esportivas e complementares previstas nos planos de aula, sistematicamente no
dias e horários estabelecidos junto aos beneficiários do projeto, de acordo com as Diretrizes do Programa;
e) Zelar pela segurança integral dos beneficiários durante o período de sua permanência no local de
funcionamento das atividades.
f) Comunicar ao Professor de Esportes e à Coordenação do Programa, de imediato, quaisquer fatos que
envolvam membro da equipe ou beneficiado em situação não convencional;
g) Cumprir o planejamento estabelecido e os respectivos horários;
h) Manter-se atualizado sobre os assuntos de interesse sobre a sua área de atuação;
i) Participar do processo de capacitação oferecido pela Coordenação do Projeto;
j) Assessorar o Professor de Esportes e a Coordenação do Programa no desenvolvimento das atividades
esportivas e complementares junto aos beneficiados;
k) Cumprir as leis, regulamentos e posturas compatíveis, bem como quaisquer determinações emanadas das
autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto do presente contrato, cabendo-lhe única e exclusivamente
responsabilidade pelas consequências de quaisquer transgressões.
l) Deslocar-se por conta e risco para o local da execução dos serviços.
1.3. Dos pré-requisitos:
1.3.1. Professor de Esportes: graduado no curso de Licenciatura em Educação Física por Instituição
reconhecida pelo MEC.
1.3.2. Monitor de Atividades Esportivas: Estudantes de graduação regularmente matriculados entre o 2º ao 7º
semestre no curso de Licenciatura em Educação Física.

Usina Tecpar

Pindamonhangaba, SP, 30 de junho de 2016.
ROGÉRIO CAUM– CORONEL
Comandante e Ordenador de Despesas do 2º Batalhão Engenharia Combate

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

PORTARIA GERAL Nº 4.665, DE 29 DE JUNHO DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
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Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 11 de julho de 2016, segunda-feira, às 18h.
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25ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José

Pindamonhangaba, e nos termos do Processo nº 17602, de 17/06/2016,
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I. Projeto de Lei n° 53/2016, do Poder Executivo, que “Institui o Fórum Municipal de Educação –
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II. Projeto de LeiITEM
n° 63/2016, do Poder
Executivo, que “Altera a Lei n° 5509, de 28 de fevereiro de
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Superior”.

MEDIDA

015297 – Caneta para quadro branco, recarregável por sistema
de
refil,
ponta
média
redonda,
corpo
medindo
aproximadamente 130 mm de comprimento com código de
barras, marca e dados de identificação impresso, tampa e alto
encaixe com ranhuras, tinta á base de álcool, não tóxica.
Composição: resinas termoplásticas, tinta á base de solvente e
ponta de poliéster. Produto em caixa de papelão contendo 12
UN
Vereador FELIPEunidades.
CÉSAR Cor: verde, constar no produto código de barras,
validade, origem, marca e dados de identificação do fabricante.

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2016.
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1.4. - Retribuição mensal:
1.4.1. Professor de Esportes: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
1.4.2. Monitor de Atividades Esportivas: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
1.5. – Da carga horária:
1.5.1 – Professor de Esportes: A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04(quatro) horas
diárias;
1.5.2 - Monitor de Atividades Esportivas: A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais, sendo
04(quatro) horas diárias;
1.6 - A execução dos trabalhos é de 09(nove) meses para o Professor de Esportes e para o Monitor de Atividades
Esportivas, podendo ter seus contratos aditivados/prorrogados e ou rescindidos conforme a necessidade da 11º
Companhia de Engenharia de Combate Leve e o excepcional interesse público.
2. Dos requisitos para admissão:
a) Ter sido aprovado para integrar o quadro de recursos humanos, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de
Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do
artigo 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de
18.04.1972 e nos artigos 15 e 17 do Decreto nº 3.927, de 19.09.2001;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, estas últimas apenas para os candidatos do sexo
masculino;
d) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos;
e) possuir, até a data da apresentação para as providências preliminares de admissão, a escolaridade em
instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação; e
f) cumprir as determinações deste Edital.
3. Das Inscrições:
3.1. As inscrições serão efetuadas de forma presencial, no período de 11 de Julho de 2016 a 15 de Julho de
2016, exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
3.2. As inscrições serão realizadas na Seção de Relações Públicas do 11º Companhia de Engenharia de
Combate Leve, situado na Av Dr Antônio Pinheiro Júnior , S/Nº, Campo Alegre, Pindamonhangaba, São
Paulo, Fone (12) 3642-3377, em dias úteis, de segunda a quinta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às
16h00 e nas sextas das 08h00 às 12h00.
3.3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:
3.3.1. Professor de Esportes e Monitor de Atividades Esportivas:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida;
b) Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto;
c) CPF;
d) Histórico Escolar da Graduação;
e) Comprovante oficial de matricula do semestre atual (no caso do Monitor de Atividades Esportivas);
f) Currículo Lattes/CNPQ;
g) Diploma de Graduação em curso de Licenciatura em Educação Física e Quitação do Conselho Regional de
Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP (original e cópia), no caso do Professor de Esportes.
4. Do processo de seleção:
4.1. O processo de seleção compreenderá em 03 (três) fases, sendo elas:
4.1.1. 1ª Fase: Análise da documentação apresentada (currículo Lattes).
4.1.2. A documentação, como prova de títulos, terá a seguinte pontuação para fim de classificação:
a) Diploma de Pós-Graduação: 2,00 (DOIS) pontos;
b) Diploma de Mestrado: 4,00 (QUATRO) pontos;
c) Documento oficial que comprove tempo que o professor ou o monitor tenha exercido atividades na área de
licenciatura (estágio/aula): 0, 5 (ZERO VÍRGULA CINCO) ponto para cada período de 06 (SEIS) meses de
experiência comprovada.
d) Documento oficial que comprove que o professor ou o monitor tenha participado de seminário ou concluído
curso de especialização: 0,1 (ZERO VÍRGULA UM) ponto para cada participação.4.1.2. 2ª Fase: Entrevista.
4.1.2.1. Na entrevista serão formuladas perguntas aos candidatos que busquem avaliar os seguintes atributos:
a) Dicção: até 1,00 (UM) ponto;
b) Apresentação e higidez pessoal: até 1,00 (UM) ponto;
c) Entusiasmo para a vaga pretendida: até 1,00 (UM) ponto.
4.1.3. 3 ª Fase: Atividade prática/aula ministrada.
4.1.3.1. Após as entrevistas, os candidatos receberão os trabalhos pedidos (3ª Fase: avaliação da atividade
prática) que serão executados no dia e hora constantes no item 7., cuja elaboração ficará a cargo do Coordenador
do Núcleo 11º Cia E Cmb L-Programa Segundo Tempo-Forças no Esporte, que também definirá duplas de
professor/monitor a serem divulgadas ao final das entrevistas. As duplas serão formadas somente para o fim
da avaliação.
4.1.3.2. Caso o número de candidatos não possibilite a formação das duplas, o Coordenador do Núcleo 11º
Cia E Cmb L-Programa Segundo Tempo-Forças no Esporte poderá compor grupos de no máximo 3 (TRÊS),
distribuindo 2 (DOIS) monitores para 1 (UM) professor.
4.1.3.3. A atividade prática/aula ministrada poderá ocorrer nas seguintes modalidades: futebol de salão, futebol
de campo, basquete, voleibol e atletismo. Durante a avaliação da atividade prática, o professor e o monitor
deverão trabalhar em conjunto. A atividade prática será dividida em dois trabalhos pedidos, os quais serão
entregues ao final da entrevista, cada trabalho valerá 2,5 (DOIS VÍRGULA CINCO) pontos, sendo a atividade
prática como um todo valerá 5,00 (CINCO) pontos.
4.1.3.4. A atividade prática/aula ministrada terá duração máxima de 120 (CENTO E VINTE) minutos para
cada dupla professor/monitor.
4.2. A segunda e terceira fases serão eliminatórias, sendo a primeira fase classificatória.
4.3. A segunda e terceira fase serão realizadas em dia e local definidos no item 7.
5. Da contratação:
5.1. Os candidatos classificados para as vagas oferecidas deverão comparecer para contratação nas datas e
locais informados pela 11º Companhia de Engenharia de Combate Leve.
5.2. No ato da Contratação, o candidato deverá apresentar original e cópia da seguinte documentação:
Carteira de Identidade (RG); CPF; Titulo de Eleitor e comprovação de quitação com as obrigações eleitorais;
Comprovante de quitação com as obrigações militares; Comprovante de escolaridade (para as vagas de
monitor de atividades esportivas, a declaração da Universidade/Faculdade que está devidamente matriculado
no semestre de acordo com este Edital).
5.3. O candidato que for convocado para contratação e não comparecer no local e data marcados ou não
apresentar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, será desclassificado para todos os fins,
sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação.
5.4. A aprovação e classificação final do Processo Seletivo não asseguram ao candidato o direito de contratação,
mas apenas a expectativa de realização de tal ato, segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a
concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração.
5.5. Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro
reserva e poderão ser convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas futuras, durante o
prazo de validade do presente Processo Seletivo.
6. Das disposições gerais:
6.1 O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Processo Seletivo tal como o Edital, processo
de inscrição, processo de seleção, resultados na 11º Companhia de Engenharia de Combate Leve.
6.2. A 11º Companhia de Engenharia de Combate Leve se reserva o direito de repor as vagas oferecidas neste
edital oriundas da ruptura de contratos firmados motivadas por iniciativa própria ou dos contratados.
6.3. Na hipótese da existência de vagas e na situação descrita no subitem 6.2, a convocação de candidatos
não eliminados será mediante contato da 11º Companhia de Engenharia de Combate Leve e obedecerá,
estritamente, à ordem de classificação. Os candidatos convocados ficam obrigados a declarar, por escrito, se
aceitam ou não a função que lhe está sendo oferecida. O não pronunciamento do candidato, por escrito, no
prazo definido na convocação, implicará a desistência da vaga.
6.4. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo.
6.5. Os candidatos serão informados sobre os resultados finais na sede da 11º Companhia de Engenharia de
Combate Leve.
6.6. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 09 (nove) meses, contados a partir da data da divulgação
dos resultados finais.
6.7. Os casos omissos, no que tange à realização deste Processo Seletivo, serão resolvidos pela Comissão de
Processo Seletivo Simplificado.
7. Cronograma do Processo Seletivo:
7.1. Período de inscrições: 11 de Julho de 2016 a 15 de Julho de 2016.
7.2. Período de avaliação dos currículos: 18 a 22 de Julho de 2016.
7.3. Divulgação da classificação por ordem crescente de pontuação da fase de avaliação dos currículos: 25 de
Julho de 2016.
7.4. Convocação para a fase de entrevista dos 03 (três) primeiros classificados para Professor de Esportes e para
Monitor de Atividades Esportivas, de acordo com a avaliação do currículo: 26 de julho de 2016.
7.5. Fase de entrevistas: 28 e 29 de Julho de 2016, às 10h00, na 11º Companhia de Engenharia de Combate
Leve.
7.6. Divulgação da classificação por ordem crescente de pontuação da fase de entrevistas: 01 de Agosto de
2016.
7.7. Convocação para a fase de atividade prática/aula ministrada: 02 de Agosto de 2016.
7.8. Fase de atividade prática/aula ministrada: 08 de Agosto de 2016, às 10h00, na 11º Companhia de
Engenharia de Combate Leve, somente para o cargo de Professor de Esportes.
7.9. Divulgação da classificação por ordem crescente de pontuação da fase de atividade prática/aula ministrada:
09 de Agosto de 2016.
7.10. Prazo para interposição de recurso: até às 16h00 do dia 11 de Agosto de 2016.
7.11. Divulgação do resultado dos recursos (se houver): 15 de Agosto de 2016.
7.12. Resultado Final do Processo Seletivo: 16 de Agosto de 2016.
7.13. Convocação dos candidatos selecionados mediante ofício: 17 de Agosto de 2016.
7.14. Apresentação dos candidatos selecionados para assinatura do respectivo termo de contrato: 18 de Agosto
de 2016.
DA EXECUÇÃO
A prestação de serviços de atividades pedagógicas administrativas e recreativas serão as relacionadas às
modalidades esportivas como futebol, vôlei, basquete, atletismo e outros. Contemplando, ainda, a realização de
palestras visando incorporar no aluno o espírito de cidadania, a educação moral e cívica, aliado às orientações
que promovam o equilíbrio emocional, a disciplina, a dedicação, o respeito e a ética. Atividade se desenvolverá
nos dias de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 17h00, totalizando-se 20( vinte) horas semanais, sendo que o
projeto possuirá cerca de 100(cem) alunos.
8. Das Disposições Finais:
8.1 Fazem parte deste Edital:
a) ANEXO I – Modelo de Requerimento de Inscrição.
b) ANEXO II – Modelo de Interposição de Recurso.
c) ANEXO III – Minuta do Contrato para Professor de Esportes
d) ANEXO IV – Minuta do Contrato para Monitor de Atividades Esportivas

01

Presidente

-67 caixas na cor azul;
-67 caixas na cor vermelho;
-67 caixas na cor preto;

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

-42 caixas na cor verde.
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Prefeito Municipal
Vito Ardito Lerário
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Escavação de túneis são trabalhos mais
complexos da duplicação da Tamoios
Começaram em junho
as escavações dos túneis da
obra da nova pista da Rodovia dos Tamoios (SP-99).
Dentre os trabalhos está a
escavação do maior de um
total de cinco túneis para a
obra – que é considerado
também o maior do estado,
com 3.675 metros, superando o túnel de 3.146 metros
da Rodovia dos Imigrantes
(SP-160).
Os trabalhos começaram
em Caraguatatuba com escavações sentido São José
dos Campos. A previsão é
de que esteja concluído em
três anos.
“Uma autoestrada com
tecnologia de ponta, grandes cuidados ambientais e
que começa agora, já aqui
com a explosão do chamado
túnel 5. As obras começam
de Caraguá para São José,
para Paraibuna, e daqui a
alguns meses começa de lá
para cá, vão se encontrar
as duas frentes de trabalho.
É uma rodovia com segurança, conforto, qualidade,
sem grandes impactos ambientais e promovendo o
desenvolvimento do litoral
e do Vale do Paraíba. Uma
ligação histórica em uma
das regiões mais industrializadas do mundo”, disse o
governador Geraldo Alckmin.
A obra de duplicação
do Trecho de Serra da Tamoios, realizada pela concessionária Tamoios com
gerenciamento e fiscalização da Artesp (Agência de
Transporte do Estado de
São Paulo) teve início em
dezembro de 2015 e previsão de conclusão em 2020,
com investimento de R$
2,6 bilhões.
“A concessionária está
recuperando o trecho antigo, o pavimento, fazendo a iluminação da Serra.
Acho que mais 30 dias toda
a Serra estará iluminada,
recuperando sinalização,
obras de arte, e a operação
da rodovia com um conceito de rodovia viva, com ambulância, carro guincho, telefonia, câmeras de vídeo”,
complementou.
Oito meses depois de
iniciada a frente de trabalho terá início a escavação em São José dos
Campos, que será realizada sentido Caraguatatuba.
O método de escavação é
o NATM (New AustrianTunnellingMethod), que
consiste em perfurar a rocha, realizar detonações
com explosivos e retirar a
rocha demolida.
A entrada do túnel se
interligará com o Contorno
de Caraguatatuba através
de um viaduto de quase um
quilômetro de extensão,
cujos pilares terão cerca de
40 metros de altura (equivalente a um prédio de 13
andares).
No pico das obras de escavação serão gerados 228
empregos diretos, com 38
funcionários trabalhando
por turno, por frente de escavação, incluindo motorista de basculantes e pessoal
de apoio direto.

Governo do Estado de SP

Os trabalhos começaram em Caraguatatuba com escavações sentido São José dos Campos
Reprodução

Cinco túneis
Mais de 70% do tempo de obra da duplicação da Tamoios será gasto
com a escavação de túneis. Dos 21,6 quilômetros de novas pistas – entre
o km 60,4 e o km 82 -, 12,6 quilômetros são referentes aos cinco túneis da
obra, e haverá ainda nove viadutos, uma ponte e um pontilhão. A nova
pista será construída entre Paraibuna e Caraguatatuba, e a operação
será no sentido litoral-planalto, mas haverá possibilidade de inverter
o tráfego se houver demanda que justifique essa medida – como pode
ocorrer, por exemplo, nos feriados prolongados. A nova pista terá rampas menos inclinadas do que o trecho de Serra atual, um traçado menos
sinuoso e curvas mais seguras. Serão implantados túneis laterais para
servir de rota de fuga e para atendimento de emergência. A obra vai
gerar 2.500 empregos diretos ao longo dos anos.

Meio ambiente

Imagem extraída de vídeo do Governo do Estado

Outras obras
As intervenções para
melhorar a logística do
Planalto ao Litoral Norte
tiveram início em maio de
2012 com as obras de duplicação do trecho da Tamoios entre São José dos
Campos e Paraibuna, totalizando 49 quilômetros
(do km 11,5 ao km 60,5),
que foram concluídas em
janeiro de 2014, com investimento de R$ 672 milhões. Com a transferência da operação da SP-99
para a concessionária
Tamoios em abril do ano
passado foram iniciadas
uma série de melhorias
como a substituição dos
dispositivos de sinalização, instalação de bases
de Serviços aos Usuários,
tapa buraco, iluminação
do trecho de serra, alargamento de acostamento em sete pontos da via,

entre outras. Além de melhorar a mobilidade na
região, as intervenções
trarão benefícios para o
turismo e para o acesso
ao Porto de São Sebastião
– com consequente melhora no escoamento de
mercadorias.
Além das obras da
duplicação do Trecho de
Serra, realizadas pela
concessionária Tamoios,
está em andamento a
construção dos contornos
de Caraguatatuba e São
Sebastião, sob responsabilidade da Dersa. Serão
33,9 quilômetros de novas pistas. Com início em
outubro de 2013, essas
obras tem previsão de finalização em três etapas,
entre dezembro deste ano
e junho de 2018. O investimento é de R$ 1,99 bilhão.

A construção de mais de 50% da nova pista em túneis ocorre para
minimizar o impacto ambiental e a supressão de vegetação do Parque Estadual da Serra do Mar. Além de reduzir o corte de árvores,
está previsto como compensação o plantio de 420 mil mudas pela concessionária. Pensando na preservação das espécies animais, foi feita
uma parceira com a Universidade do Vale do Paraíba (Univap), com
a injeção de recursos para a criação de um Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres. Nesse local, os animais que eventualmente necessitarem de recuperação terão área de quarentena, ambulatório e alimentação até que possam ser devolvidos à natureza.
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A obra de
duplicação do
Trecho de Serra da
Tamoios teve início
em dezembro de
2015 e previsão de
conclusão em 2020
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Palmeiras x Santos

Ingressos já estão sendo vendidos
para o clássico de terça-feira
A torcida do Palmeiras já comprou 18 mil ingressos para o clássico desta terça-feira, contra o
Santos, no Allianz Parque. O Gol
Norte é o único setor esgotado
para o confronto da 14ª rodada
do Brasileiro, com torcida única.
A comercialização acontece
no site do Avanti também para
o restante da torcida poderá adquirir entradas pelo site da FutebolCard. Com 80% de média de
vendas online na competição nacional, o clube espera esgotar boa
parte dos ingressos pela internet
e evitar que os palmeirenses sofram o que boa parte dos santistas passaram há duas semanas.

Divulgação

Cuca ainda não revelou
substituto para Gabriel Jesus

boa fase da zaga alvinegra garante
timão no g-4 do brasileirão
O Corinthians realizou
mais um treinamento no
CT Dr. Joaquim Grava,

visando o próximo desafio pelo Brasileirão 2016,
que será no sábado (9), às

16h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em
Chapecó-SC. Após a ativiDivulgação

dade, o zagueiro Balbuena
comentou sobre a ótima
fase da zaga alvinegra na
competição.
“Isso se deve à equipe.
Sem a bola todo mundo é
defensor, a marcação começa lá na frente com os
atacantes e meias. Todo o
grupo trabalha muito, sabemos como nos dedicamos e encaramos os treinos no dia a dia. Isso se
deve ao grupo, não só os
11 que jogam, mas a todo
o elenco”, disse.
Um dos responsáveis
pela segurança da zaga
alvinegra, que é a menos
vazada do Brasileirão com
apenas 10 gols sofridos,
o paraguaio exaltou o jovem Pedro Henrique, com
quem vem formando a
dupla titular.

Libertadores

Maicon pede desculpas à torcida por expulsão
www.cbn.globoradio.globo.com

Marcado pela expulsão que mudou a partida
entre São Paulo e Atlético
Nacional, o zagueiro Maicon assumiu o erro, porém criticou a arbitragem.
Ele pediu desculpas à
torcida do São Paulo.
Zagueiro durante
coletiva no CT da
Barra Funda

Yuri dedica 1º gol
como profissional
à sua avó

Ivan Storti/SantosFC

Santistas comemoram gol
O Santos FC vencia a
Chapecoense por 2 a 0 até
os 41 minutos do segundo
tempo neste último domingo. Após ataque pela
esquerda, Copete rolou a
bola para Yuri na entrada da área e, com apenas
seis minutos de atuação,
o volante de 21 anos bateu de primeira e não deu
chances de defesa para o
seu primeiro tento como
profissional. Emocionado
pelo feito, o garoto dedica
o gol à memória de Dona
Odete, sua avó.
Contratado pelo Peixe há um mês, o volante
Yuri soma seis jogos pelo
Alvinegro Praiano. Dentre
estes, o mais especial foi
pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando marcou o terceiro gol

do Santos FC na vitória
sobre a chapecoense por
3 a 0. Sempre incentivado
pela avó, falecida em dezembro de 2015, o garoto
da Zona Sul de São Paulo
não conteve às lágrimas
ao recordar do gol marcado em sua homenagem.
“Passou um filme da
minha vida na hora do gol.
Mas primeiro eu pensei na
minha avó. Ela faleceu no
ano passado. Quando fiz
o gol, estendi a mão para
cima e dediquei para ela.
Minha avó sempre torceu
por mim e pelos meus irmãos. Era um sonho dela
ver a gente jogando. Eu não
tenho palavras para descrever o que ela e meus pais
fizeram por nós. Só de lembrar dela eu já fico emocionado”, disse o atleta.

