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FONES DE OUVIDO podem
causar surdez em adolescentes
Uma pesquisa sobre prevalência e causas de zumbido
em adolescentes, realizada por
pesquisadores da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo, constatou que o
uso de fones de ouvidos vem
prejudicando a audição de
jovens e pode causar surdez.
Durante o estudo, foram feitos
testes auditivos em 170 adolescentes na faixa etária de
11 a 17 anos. Eles também
responderam em um questionário se sentiam zumbido nos
ouvidos e qual a intensidade,
duração e frequência. Mais da
metade dos jovens (54,7%)
respondeu que perceberam tal
ruído. Destes, 51% disseram
que sentiram zumbido logo
após usar fone de ouvido por
muito tempo ou ao saírem de
um ambiente muito barulhento. O mais alarmante é que
esses jovens disseram não se
incomodar com o ruído e, por
conta disso, não relataram o
problema a seus pais, nem
procuraram ajuda médica.
PÁGINA 5

Principal
reclamação
contra planos
de saúde é sobre
prestadores de
serviços PÁGINA 3

Jornal Extra

PADRE MARCELO
CELEBRA MISSA
NA CANÇÃO NOVA
O padre Marcelo Rossi
vai celebrar a missa de encerramento da 18ª edição
do PHN – Por Hoje Não,
neste domingo (17), às 15
horas, na Canção Nova.
De acordo com a organização do evento, espera-se
um público de cerca de 100
mil pessoas. A última vinda
do sacerdote na comunidade religiosa foi em 2010.
PÁGINA 2
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Jovens e adultos têm opção
de retornar aos estudos
Diogo Moreira

Policiais
que baterem
viatura farão
patrulhamento
PÁGINA 5
a pé
IPT abre 65
vagas de estágio
remunerado

PÁGINA 3
Oportunidade atende pessoas com mais de 15 anos

tos de porte obrigatório,
como carteira de habilitação e documento do veículo, em formato digital,
pelo celular.
De acordo com Antonio
Cangiano, diretor Execu-

tivo da Associação Nacional de Certificação Digital,
esse será mais um grande
benefício. “Trata-se de
um avanço, pois desburocratiza e facilita a vida
das pessoas. Elas poderão

apresentar
documentos
válidos juridicamente em
qualquer parte do mundo,
sem possuí-los presencialmente, pois estarão guardados em ‘nuvens’”.
O projeto será analisa-

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo está oferecendo novas vagas para classes
de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) a partir de 1º de agosto.
Para se matricular no Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano), é
preciso ter no mínimo 15 anos;
para o Ensino Médio, a idade
mínima é de 18 anos.
Os interessados devem comparecer à unidade estadual de
ensino e apresentar documento
de identidade (RG, carteira de
trabalho ou passaporte), comprovante de residência e, se possível,
histórico escolar.
A EJA mantém uma organização semestral e dispõe de um
“aproveitamento de estudos”. Assim, caso o estudante tenha realizado anteriormente cursos regulares
de Fundamental e Médio, a escola
pode deﬁnir quais termos ainda
restam para a conclusão do ciclo.

PÁGINA 3

Lei pode permitir que motoristas dirijam
sem CNH e documento do veículo
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados
aprovou uma proposta
que permite aos motoristas apresentar documen-
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PREDOMÍNIO DE SOL ENTRE
POUCAS NUVENS.

Volume elevado e utilização constante são fatores de risco

28º

do ainda pelas comissões
de Viação e Transportes e
de Constituição e Justiça
e de Cidadania. Se aprovado, estará pronto para
entrar em vigor.

PÁGINA 2

SITE PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS TEM 80% DAS
RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS
PÁGINA 2

ESPORTES
SÃO PAULO VAI
USAR CLÁSSICO
PARA SE REABILITAR
CORINTHIANS
BUSCA IGUALAR
CAMPANHA DE 2015
LATERAL DO
SANTOS QUER
TIME FOCADO NO G4
PALMEIRAS
PROCURA
SUBSTITUTO
PARA GABRIEL JESUS
PÁGINA 6
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Site para solução de
conflitos de consumidores
tem 80% das
reclamações resolvidas

A plataforma Consumidor.gov.br completa dois
anos com 340 mil registros feitos pelos consumidores e cerca de 80% das reclamações solucionadas pelas empresas em torno de seis dias.
Atualmente, o site conta com 325 empresas cadastradas. Os resultados expressivos para as soluções de conﬂitos de consumo é agenda prioritária da
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).
O consumidor.gov.br é um instrumento de transparência nas relações de consumo, de empoderamento do cidadão e de competitividade pelo melhor
desempenho no atendimento das empresas.
“O Consumidor.gov.br é considerado dentro e
fora do Brasil um caso de sucesso e de boas práticas
governamentais e empresariais para a proteção do
consumidor”, avalia o secretário nacional do Consumidor, Armando Luiz Rovai.
Plataforma
A plataforma permite a comunicação direta entre consumidores e empresas em favor da solução de
conﬂitos de consumo, por meio da internet, de forma
simples, rápida e sem custos para os consumidores.
As operações do site é também acompanhada regularmente pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Justiça e Procons em todo o País.
Em novembro de 2015, o governo federal instituiu
o Decreto nº 8.573 que dispõe sobre o Consumidor.
gov.br. Em março deste ano, a plataforma ganhou
um Comitê Gestor que apoia a Senacon/MJC na coordenação, manutenção e evolução da plataforma. O
comitê é composto por representantes do MJC, do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e de empresas participantes da plataforma.
Como funciona
O atendimento realizado por meio do Consumidor.gov.br ocorre da seguinte forma:
Primeiro, o consumidor deve veriﬁcar se a empresa contra a qual quer reclamar está cadastrada
no site.
O consumidor registra sua reclamação e, a partir
daí, inicia-se a contagem do prazo para manifestação da empresa, que tem até 12 dias para analisar e
responder a reclamação.
Em seguida, é garantida ao consumidor a chance de, em até 20 dias, comentar a resposta recebida,
classiﬁcar a demanda como Resolvida ou Não Resolvida e ainda indicar seu nível de satisfação com o
atendimento recebido.
Os dados das reclamações registradas alimentam
uma base de dados pública, com informações sobre
os fornecedores que obtiveram os melhores índices
de resolução e satisfação no tratamento das reclamações, sobre aqueles que responderam as demandas
nos menores prazos, entre outras informações.
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Padre Marcelo Rossi celebra missa
na Canção Nova neste domingo

mas sugeriu um novo texto para especiﬁcar que a
emissão dos certiﬁcados
siga os padrões da infraestrutura de chaves públicas
brasileira (ICP-Brasil).
A ICP-Brasil é um conjunto de padrões técnicos
e regulamentos elaborados para suportar um sistema criptográﬁco aplicado a certiﬁcados digitais e
assegurar a credibilidade
e a conﬁança de transações pela rede mundial
entre titulares de certiﬁcados digitais e o púbico
em geral.
De acordo com Antonio Cangiano, diretor
Executivo da Associação
Nacional de Certiﬁcação
Digital (ANCD), esse será
mais um grande benefício da certiﬁcação para as

Fundação Dr. João Romeiro

Divulgação

A 18ª edição do PHN
– Por Hoje Não, trará o
padre Marcelo Rossi para
celebrar a missa de encerramento do evento, no
domingo (17), às 15 horas.
A gloriﬁcação do padre é a
atração mais esperada pelos jovens.
De acordo com a organização do evento, a Canção Nova, no momento da
missa do padre Marcelo
Rossi espera-se um público de milhares de pessoas
e cerca de 100 mil durante todo o PHN. A última
vinda do sacerdote na comunidade religiosa foi em
2010.
O PHN é um even-

to voltado aos jovens,
mas aberto para todas
as idades, com o intuito
de transmitir a fé católica, durante cinco dias. O
evento iniciou na quartafeira (13) e será encerrado
no domingo com a missa
do padre.
Aqueles que quiserem
acompanhar todos os dias
podem acampar na Canção Nova, que fornece uma
área com capacidade para
6 mil pessoas. Durante as
atividades haverá missas,
pregações, rincões, entre
outros.
Conferir a programação do PHN pelo site:
www.cancaonova.com.

PROGRAMAÇÃO DE MEIO AMBIENTE
DO SESC TEM FOCO NA ASTRONOMIA
O Sesc Taubaté em sua
programação de Meio Ambiente, têm atividades que
instigam a curiosidade cientíﬁca. Destaque para o Planetário Móvel, que estará na
unidade do Sesc em Taubaté
no domingo, dia 24. No teto
de uma estrutura inﬂável
serão exibidas imagens que
simulam a observação de fenômenos astronômicos. Idealizadas pelo grupo Projeto

Móbile, as imagens exploram conceitos básicos sobre
astronomia e a reﬂexão sobre os mistérios do universo,
incentivando a curiosidade
cientíﬁca dos espectadores.
Serão apresentadas sessões
a cada 40 minutos e podem
participar adultos, adolescentes e crianças a partir de
4 anos de idade.
Com um telescópio reﬂetor de 300mm, a Noite As-

tronômica tem o objetivo de
apresentar um breve histórico da astronomia e noções
básicas de observações do
céu. Para esta atividade, as
vagas estão esgotadas.

Completando a programação de meio ambiente serão realizadas atividades de
exploração da natureza e de
manejo de canteiros. Todas
as atividades são gratuitas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Olho Vivo
Jogo de caça aos elementos da natureza.
Dia 16, sábado, às 16h30.
A partir de 7 anos. Grátis.
Conhecendo a Horta
Visita mediada à horta do Sesc.
Dia 17, domingo, às 15h.
Grátis.
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Caminhada: A história das árvores
Dia 23, sábado, às 11h.
Caminhada interativa em que será possível conhecer curiosidades de algumas espécies de árvores presentes na unidade.
A partir de 7 anos. Grátis.
Planetário Móvel
Dia 24, das 10h às 17h.
Grátis.
O Sesc Taubaté ﬁca na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000 ou pelo site www.sescsp.org.br/taubate.

Detran.SP cria 3ª junta exclusiva
para julgar casos de alcoolemia

Cidadãos não precisarão
portar documentos em papel
para autoridades do trânsito

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados
aprovou, no dia 06 de julho, uma proposta que
permite aos motoristas
apresentar documentos
de porte obrigatório, como
carteira de habilitação e
documento do veículo, em
formato digital, pelo celular. Para isso, no entanto, é
preciso que os documentos
sejam certiﬁcados pela ICP
Brasil.
Foi aprovado o substitutivo da relatora, deputada Margarida Salomão (PT-MG), para o
Projeto de Lei 2006/15,
do deputado Tenente Lúcio (PSB-MG). A relatora
apresentou parecer pela
aprovação da matéria,
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pessoas físicas. “Trata-se
sem dúvida de um grande avanço, de uma medida que desburocratiza e
facilita muito a vida das
pessoas, pois elas poderão
apresentar documentos válidos juridicamente em qualquer parte do mundo, sem
possuí-los presencialmente,
pois estarão guardados em
nuvens, portanto sem riscos
de perdas, roubos ou degradação do papel”, acrescentou Cangiano.
O projeto, que tramita em caráter conclusivo — ou seja, não precisa
ser votado em Plenário –,
será analisado ainda pelas comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Se aprovado, estará pronto
para entrar em vigor.

Medida visa acelerar os julgamentos de recursos de motoristas autuados
por embriaguez ao volante, uso de outras substâncias psicoativas ou recusa
ao teste do etilômetro
O Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo (Detran.SP)
vai dar início, na próxima semana, às atividades da terceira Junta Administrativa de
Recursos de Infrações
(Jari) para o julgamento de casos de motoristas que dirigem sob
efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas ou ainda que se recusam a realizar o teste
do bafômetro.
A iniciativa do Detran.SP de criar juntas
especíﬁcas para o julgamento desses casos, em
novembro de 2015, foi
uma ação pioneira no
país. Antes, as análises

eram feitas por todas as
Jaris do departamento
(cerca de 40).
Somente no primeiro semestre de 2016,
as juntas especializadas do Detran.SP analisaram 5.024 recursos,
uma média de 837 casos
por mês. No total, 98%
dos pedidos foram indeferidos.
“O Detran.SP encon-

trou na centralização
das análises dos casos
de quem bebe e dirige
uma maneira de acelerar os julgamentos e punir com maior rigor os
motoristas que colocam
em risco a segurança no
trânsito ao misturar álcool e direção”, declara a
diretora-vice-presidente do Detran.SP, Neiva
Aparecida Doretto.

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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Principal reclamação contra
planos de saúde é sobre
prestadores de serviços
No Brasil, a maior parte das reclamações (39%)
de beneﬁciários de planos de saúde em 2015 foi
sobre problemas com a
rede credenciada, marcação, agendamento e descredenciamento de rede.
As informações constam
em relatório da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Em segundo lugar
(25%), ﬁcaram as queixas
sobre procedimentos de
saúde, autorização, negativa de cobertura e de
atendimento. O levantamento também mostra
que 14% das reclamações
são sobre questões administrativas, 13% relativos
a assuntos ﬁnanceiros e
9% ao Serviço de Atendimento ao Cliente.
Para o relatório, foram consideradas 508.141
manifestações de 66,7
milhões de beneﬁciários,
feitas por 744 ouvidorias
das operadoras de planos
de saúde.
O levantamento anual
passou a ser obrigatório
com a Resolução Normativa 323/2013 da ANS,
que exige das operadoras
a criação de estruturas de
ouvidorias vinculadas à
agência reguladora.
Após três meses, a listagem de planos é reavaliada. Caso as operadoras
deixem de apresentar risco à assistência à saúde,
são liberadas pelo monitoramento para oferecer
os planos para novas comercializações.
Os beneﬁciários podem
fazer reclamações sobre
a qualidade dos serviços
prestados pelos planos de
saúde por meio do Disque
ANS 0800 7019656 ou
pelo formulário eletrônico. Os interessados também podem enviar uma
carta ou ir até uma das
unidades de atendimento
da agência.

Divulgação

SUSPENSÃO
Com base nas reclamações
recebidas,
a Agência Nacional de
Saúde
Suplementar
(ANS) realiza o monitoramento da garantia de
atendimento, que acompanha o acesso dos beneﬁciários às coberturas contratadas.
As informações consideradas nessa avaliação se referem ao
descumprimento
dos
prazos máximos para
realização de consultas,
exames e cirurgias ou
negativa de cobertura
assistencial. A partir
desse levantamento, as
operadoras são classiﬁcadas em faixas, que
vão de 0 até 3, possibilitando uma análise comparativa entre elas.
As operadoras com
as notas mais altas
apresentam um pior resultado no indicador de
acesso às coberturas assistenciais. As informações são processadas
periodicamente, e os resultados são divulgados
trimestralmente.
Os planos com maior
concentração de reclamações, identiﬁcados
nas operadoras, tornam-se vedados temporariamente para o
ingresso de novos beneﬁciários.

Planos com maior concentração de reclamações, identiﬁcados nas operadoras, tornam-se vedados
temporariamente para o ingresso de novos beneﬁciários

Jovens e adultos podem retornar
aos estudos no 2º semestre
Divulgação

Já não é mais preciso esperar até o próximo
ano para voltar a estudar.
Jovens e adultos que não
concluíram os estudos poderão retornar às salas de
aula a partir do dia 1º de
agosto.
A Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo oferece novas vagas
para classes de Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Para se matricular no
Ensino Fundamental (1º
ao 9º ano), é preciso ter
no mínimo 15 anos; para
o Ensino Médio, a idade
mínima é de 18 anos.
Os interessados de-

vem comparecer à unidade de ensino estadual e
apresentar documento de
identidade (RG, carteira
de trabalho ou passaporte), comprovante de residência e, se possível, histórico escolar.
A Educação de Jovens
e Adultos mantém uma
organização
semestral
e dispõe de um “aproveitamento de estudos”.
Assim, caso o estudante
tenha realizado anteriormente cursos regulares de Fundamental e
Médio, a escola pode definir quais termos ainda
restam para a conclusão
do ciclo.

Interessados podem enviar carta ou ir até uma unidade de atendimento

IPT ABRE INSCRIÇÕES PARA 65 VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
abriu um novo processo
de seleção para 65 vagas
de estágio remunerado a
estudantes de curso de
nível superior e técnico
de diversas áreas proﬁssionais. As inscrições
devem ser feitas on-line
(http://www.ipt.br/trabalhe/programa_de_
estagio/vagas) até o dia
25 de julho.
As vagas fazem parte do programa de estágios, que busca criar
oportunidades para os

estudantes terem contato com situações proﬁssionais reais.
O candidato deverá
ler o edital e aditivo e
preencher a inscrição
com dados corretos e
exatos, inclusive com
o endereço completo,
o endereço eletrônico
(e-mail obrigatório) e
mantê-los sempre atualizados.
O processo seletivo
será realizado em duas
etapas: Conhecimentos
Especíﬁcos e Entrevista Técnica. O conteúdo

programático das avaliações obedecerá ao estabelecido nas diretrizes
curriculares determinadas pelo MEC para cada
curso.
No ato da contratação ou do processo, os
candidatos devem estar
matriculados no ano especiﬁcado no aditivo. A
jornada de estágio será
deﬁnida de acordo com
a carga horária mínima
publicada no aditivo disponível para cada vaga.
Os estágios serão realizados na sede do IPT/

SP (no campus da Cidade Universitária) e
na ﬁlial de São José dos
Campos.
Benefícios
Os selecionados em
ambas as cidades receberão bolsa mensal e terão
direito aos benefícios de
seguro contra acidentes
pessoais, recesso remunerado de 30 dias, conforme estabelece a legislação. Para a vaga em
São José dos Campos, o
estagiário receberá vale
refeição e vale transporte, e os benefícios exclu-

sivos para a cidade de
São Paulo são: restaurante local subsidiado,
curso de idiomas subsidiado, transporte em
ônibus fretado ou vale

transporte, assistência
médica/odontológica
ambulatorial e creche
(para candidatas, condicionado à existência
de vagas).

LEILÃO DE IMÓVEL
DIA 26 DE JULHO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 16:00h
LOCAL: RUA QUATÁ, 733 VILA OLIMPIA - SP. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE
FACILIDADES DE PAGAMENTO:
À VISTA C/ 10% DE DESCONTO, 12 S/JUROS E S/ ACRÉSCIMOS e 24, 36, 48 MESES C/
JUROS DE 12 a.a + IGPM ANUAL E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 240 MESES

CASA C/ 188,20M² A. TOTAL
PINDAMONHANGABA/SP

Residencial Vale das Acácias – Fase I - Rua das Palmas, nº 187. Matr. 19.675 do
Oficial de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba/SP. Obs. Ocupada. Lance
Mínimo: R$ 114.000,00

Infs.: (11) 3845-5599 - www.milanleiloes.com.br Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial - Jucesp 266
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ERM6255 Z440017761 55412

05/07/2016

ERM6632 B440234688

54521

02/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO

ERM7102 Z440017727 55412

01/07/2016

ERM7110 B440233331

61220

05/07/2016

ERM7208 B440233992 51851

02/07/2016

ERM7307 B440235001

73662

29/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ERM7307 B440235043 73662

05/07/2016

ERM7811 B440234524

61220

27/06/2016

ERQ5155 B440234221 59670

01/07/2016

ERV4059 B440234415

51851

30/06/2016

ESQ1784 B440229291 58192

30/06/2016

ETE1724

B440233999

73662

05/07/2016

ETI7862 Z440017759 55412

05/07/2016

ETY7047

B440234635

73662

05/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSTO

EUX9856 Z440017722 55412

01/07/2016

EVB1090

B440234728

60502

06/07/2016

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

EVB1090 B440234729 57703

06/07/2016

EVN9059

Z440017717

55412

01/07/2016

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos
termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os
proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação
e/ou informar condutor infrator.

EWR0254 B440235003 73662

30/06/2016

EWT5984 B440234536

73662

30/06/2016

EXM0130 B440234541 54523

27/06/2016

EYH1527 B440234531

73662

30/06/2016

EYJ8234 Z440017750 55412

04/07/2016

EYJ8339

B440235028

54522

07/07/2016

EYJ8397 B440234538 73662

27/06/2016

EYJ9314

B440234637

51851

06/07/2016

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

Placa

Ait

Cod. Infr Data Infr

Cod.
Infr
51851

Data Infr

EYU2956 Z440017728 55412

01/07/2016

FBB4314

B440235025

51851

07/07/2016

04/07/2016

FBI7370 B440234646 54790

08/07/2016

FCA8394

Z440017753

55412

04/07/2016

B440235067

73662

24/06/2016

FCJ2688 B440234588 55415

06/07/2016

FCJ9036

Z440017730

55412

01/07/2016

Placa

Ait

AMY1873 B440234630 73662

29/06/2016

AUO3655 B440234389

AVS1492 Z440017719 55412

01/07/2016

BAO1627 Z440017769 55412

05/07/2016

BEM7680 B440234196

54870

25/06/2016

FCK5168 Z440017764 55412

05/07/2016

FCM5897 B440234542

54600

05/07/2016

BFY9733 B440234626 51851

28/06/2016

BMU6240 Z440017738

55412

04/07/2016

FCO0858 B440234699 55500

08/07/2016

FDF2066

Z440017740

55412

04/07/2016

BQN5751 B440233560 60501

05/07/2016

BQO9124 B440233554

60502

27/06/2016

FDL6697 Z440017724 55412

01/07/2016

FDL6697

Z440017758

55412

05/07/2016

BRL9593 Z440017742 55412

04/07/2016

BSO7581 B440234532

60501

30/06/2016

FDT3231 B440234686 55411

27/06/2016

FEB5884

B440234583

73662

04/07/2016

BUH2722 B440234681 55680

27/06/2016

BUH5383 B440234581

73662

30/06/2016

FEB6449 B440233998 73662

05/07/2016

FEB6519

B440235004

73662

30/06/2016

BYS9554 B440234664 57380

07/07/2016

CBW6265 B440229604

54870

02/07/2016

FFA7004 B440234696 54521

07/07/2016

FFC3099

Z440017763

55412

05/07/2016

CCZ3497 B440234640 51851

06/07/2016

CDN3908 B440235102

60412

08/07/2016

FFJ2075 B440235002 51851

29/06/2016

FFJ2370

Z440017760

55412

05/07/2016

CFX8678 B440234117 73662

29/06/2016

CGX4932 B440234698

55680

07/07/2016

FFK8433 B440234620 55090

26/06/2016

FFS1206

B440234530

73662

30/06/2016

CIZ4849 B440234408 55500

27/06/2016

CJD7969

B440234544

55415

07/07/2016

FFW1640 B440234691 55414

04/07/2016

FGC5320 B440234730

58350

06/07/2016

CJQ5087 B440229602 57380

02/07/2016

CLG4125

Z440017733

55412

02/07/2016

FGC5320 B440234731 73662

06/07/2016

FGK5918 B440234617

55411

26/06/2016

CNV3775 B440234695 55680

04/07/2016

CNV7488 E000001953

51851

29/06/2016

FGK6257 E000001955 51851

29/06/2016

FGK6556

Z440017723

55412

01/07/2016

CNV8448 Z440017726 55412

01/07/2016

CNV9666 Z440017755

55412

05/07/2016

FGU8370 B440234120 55500

04/07/2016

FHI2736

B440234702

54525

02/07/2016

CNV9802 Z440017765 55412

05/07/2016

COK2923 Z440017747

55412

04/07/2016

FHY6466 B440234585 73662

06/07/2016

FHY6857

B440235042

73662

04/07/2016

CPG2098 B440234619 54870

26/06/2016

CPG3785 B440235065

55680

06/07/2016

FHY6876 Z440017734 55412

02/07/2016

FJL0085

Z440017756

55412

05/07/2016

CPM7667 B440222877 55250

06/07/2016

CPX8403 B440235006

55411

03/07/2016

FKH7690 B440235027 55415

07/07/2016

FKR7270

B440234643

73662

30/06/2016

CQL1898 Z440017721 55412

01/07/2016

CSI4716

B440234537

55680

02/07/2016

FKU0861 E000001954 60501

29/06/2016

FKU0862

B440234732

64830

06/07/2016

CST3820 B440234572 60501

30/06/2016

CTF1966

B440234533

60501

30/06/2016

FKU1567 B440234697 55415

07/07/2016

FKV6450

B440234685

55920

27/06/2016

CTK5048 B440234411 73662

29/06/2016

CTK9862

Z440017741

55412

04/07/2016

FLM5829 B440235021 51851

05/07/2016

FLO6765

B440234700

54870

08/07/2016

CVN8050 Z440017720 55412

01/07/2016

CYP7793 B440235066

73662

07/07/2016

FLO7388 B440233997 73662

04/07/2016

FMB8422 B440235044

73662

07/07/2016

DAD3034 B440235068 73662

02/07/2016

DBZ4569

Z440017745

55412

04/07/2016

FMB8458 Z440017767 55412

05/07/2016

FMB8611 B440235024

60412

07/07/2016

DBZ7516 B440234416 51851

30/06/2016

DDH0689 B440229292

60501

30/06/2016

FND2820 B440234412 61220

29/06/2016

FNS5139

Z440017754

55412

05/07/2016

DDH2142 B440229605 55411

02/07/2016

DDH8073 B440234703

54600

02/07/2016

FOE9110 B440234527 55417

28/06/2016

FOP5130

Z440017716

55412

01/07/2016

DDY9346 Z440017732 55412

02/07/2016

DFU2425 B440234523

73662

27/06/2016

FRT6512 B440234000 73662

05/07/2016

FRZ4206

B440234624

55680

28/06/2016

DGA6765 B440235023 60412

07/07/2016

DIX3105

Z440017718

55412

01/07/2016

FSB6927 Z440017735 55412

02/07/2016

FSQ6161 B440234683

51851

27/06/2016

DIX3910 B440234414 51851

30/06/2016

DKF2200

B440234222

56300

02/07/2016

FSW0147 Z440017731 55412

02/07/2016

FTM4888 B440234618

55411

26/06/2016

DLB4344 B440234224 56300

02/07/2016

DLN8728

B440234529

60501

29/06/2016

FUE0920 B440229646 59670

30/06/2016

FUM8019 B440235064

73662

06/07/2016

DNY3364 B440229603 54870

02/07/2016

DPK5652 B440219737

70481

02/07/2016

FUS1920 B440234726 52070

30/06/2016

FUS1920

B440234727

62700

30/06/2016

DPS6497 B440234413 51851

29/06/2016

DPS9500 B440234689

55414

04/07/2016

FVN8467 B440234119 73662

04/07/2016

FWT0003 Z440017768

55412

05/07/2016

DPY9831 B440232933 54521

07/07/2016

DQP1065 B440233987

51851

30/06/2016

FXP6178 B440235061 73662

05/07/2016

B440234645

73662

05/07/2016

DQW1726 B440234642 51851

29/06/2016

DRL2518

B440234535

60501

30/06/2016

GAJ1540 Z440017749 55412

04/07/2016

GAU2122 B440234682

55680

26/06/2016

DRS1627 B440233996 73662

02/07/2016

DSQ2242 B440234722

57970

25/06/2016

GIV6138 B440234623 73662

28/06/2016

GKX5207 B440233988

51851

30/06/2016

DTI6667 B440234118 60502

30/06/2016

DWB3279 B440234701

53980

30/06/2016

GNY6835 B440233330 60501

04/07/2016

GPE4276 B440234590

60501

07/07/2016

DWB6771 B440235062 73662

05/07/2016

DWT4316 B440234636

51851

05/07/2016

GWY7269 B440234534 60501

30/06/2016

GXY5044 B440234586

73662

06/07/2016

DXH8669 B440232932 73662

04/07/2016

DXX1004 B440234539

60501

08/07/2016

HBR1603 B440234589 73662

07/07/2016

HIB3853

B440235045

73662

07/07/2016

DYK8627 B440234198 57380

28/06/2016

DZN3612 B440235101

60501

08/07/2016

HXV7787 Z440017757 55412

05/07/2016

KMR6150 Z440017748

55412

04/07/2016

DZW2316 B440235005 73662

01/07/2016

DZW5643 B440229256

73662

30/06/2016

KVU6695 B440234647 54790

08/07/2016

KWJ1061 B440234633

73662

05/07/2016

EAI7644 B440234694 54600

04/07/2016

EAN1355 B440234528

73662

29/06/2016

KXT2981 B440234628 51851

29/06/2016

LCC8809

B440234526

61220

28/06/2016

EAX3374 B440233994 73662

02/07/2016

EAZ0037

B440234584

73662

05/07/2016

LHB2926 B440223823 57380

01/07/2016

LHB2926

B440223824

57380

01/07/2016

EBG8718 B440235141 73662

24/06/2016

EDD7089 Z440017739

55412

04/07/2016

LQG2350 B440234582 73662

03/07/2016

LSX0489

B440233991

57380

01/07/2016

EDQ3594 B440234543 54521

05/07/2016

EDQ4026 B440234634

51851

05/07/2016

MJY7939 Z440017725 55412

01/07/2016

MPB6129 B440234197

51851

26/06/2016

EDT3877 Z440017743 55412

04/07/2016

EDW1829 B440235063

73662

05/07/2016

MRI1114 B440235041 73662

04/07/2016

MSB3755 B440234639

51851

06/07/2016

EGK3140 B440234725 60683

30/06/2016

EGK3632 B440229595

60501

07/07/2016

MUC0057 Z440017762 55412

05/07/2016

NBQ0835 B440234409

61220

27/06/2016

EHL1160 B440233553 57380

27/06/2016

EIB8853

Z440017751

55412

04/07/2016

NXN2186 B440234629 54521

29/06/2016

NZY1836

B440233993

73662

02/07/2016

EIB9322 B440234420 51851

01/07/2016

EIB9773

B440234419

51851

01/07/2016

ODE2556 B440234690 55414

04/07/2016

OQN5402 Z440017746

55412

04/07/2016

EIK9053 B440230880 55500

04/07/2016

EIL6311

B440234410

51851

28/06/2016

OQP7851 Z440017752 55412

04/07/2016

PUD7305 B440233557

73662

04/07/2016

EIL6311 B440234631 51851

05/07/2016

EIM3428

B440230879

51851

02/07/2016

PUM1723 Z440017729 55412

01/07/2016

PXA7079

73662

06/07/2016

EJZ4005 B440235022 60412

07/07/2016

EKO4412 Z440017766

55412

05/07/2016

PXU3712 B440234684 54870

27/06/2016

ENA1660 B440234418 51851

30/06/2016

ENB2271

Z440017737

55412

02/07/2016

ENB2713 B440229668 57380

06/07/2016

ENH0525 B440233989

73662

30/06/2016

ENH0525 B440233990 51851

30/06/2016

ENR8318 B440234388

51851

30/06/2016

EOR9023 B440229669 57380

06/07/2016

EPH3189 B440223898

57380

28/06/2016

Edson Henrique dos Santos

EPL3338 Z440017744 55412

04/07/2016

ERM6040 B440235026

61570

07/07/2016

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

AZI0056

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. 174/2016 (PMP 16972/2016)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia
com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de
exames, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 27/07/16 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 188/2016 (PMP 18333/2016)
Para “aquisição de hortifrútis para alimentação escolar, conforme termo de referência”, com entrega
dos envelopes dia 01/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 189/2016 (PMP 18335/2016)
Para “aquisição de mistura em pó para preparo de bebida, conforme termo de referência”, com
entrega dos envelopes dia 29/07/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº. 191/2016 (PMP 18337/2016)
Para “aquisição de sonda para o paciente Valdir Faustino dos Santos em resposta ao processo
1000226-55.2016.8.26.0445 – mandado de segurança – tratamento médico hospitalar; utilização do
material durante o período de 06 meses”, com entrega dos envelopes dia 29/07/16 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.
*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº. 043/2016 (PMP 7501/2016)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa para prestação de
serviços para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e manutenção de um sistema
informatizado integrado de gestão pública administrativa e financeira de forma a atender as
necessidades da Administração Pública Municipal”, fica adiado para o dia 28/07/2016, com início
do recebimento dos envelopes as 08h e início da sessão as 08h30, devido à ausência das páginas
14, 16, 17 e 20 do termo de referência disponibilizado no site junto ao edital. Fica disponibilizado
o termo de referência na íntegra para download e as demais informações continuam inalteradas.

FYI8959

B440234638

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2016.

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº. 320/2015 (PMP 33978/2015)
A autoridade superior homologou, em 08/07/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de óculos de grau (armação e lentes) com capa, para atendimento à
população em situação de vulnerabilidade social pelo período de 12 meses”, em favor da empresa
Rodger Yukio Kobayashi ME, o item 01, no valor total de R$ 189.000,00.
PREGÃO Nº. 121/2016 (PMP 12395/2016)
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Saúde, homologou e
adjudicou, em 11/07/2016, a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada
em fornecimento e instalação de cortinas e persianas”, em favor da empresa MAT Justino Persianas
ME, os itens 01, 02, 03, no valor total de R$ 13.086,00.
PREGÃO Nº. 125/2016 (PMP 13394/2016)
A autoridade superior homologou, em 07/07/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa especializada para serviço de limpeza e higienização dos
dutos de ventilação e serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas
de ar condicionado da Sede da Prefeitura de Pindamonhangaba e aparelhos split de vários
departamentos, com fornecimento de peças, materiais, componentes e mão de obra especializada”,
em favor da empresa Esper & Florêncio Assistência e Serviços Ltda EPP, o item 01, no valor total
de R$ 135.196,00.
PREGÃO Nº. 148/2016 (PMP 14944/2016)
A autoridade superior homologou, em 11/07/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de dicionários para as unidades escolares municipais”, em favor das
empresas: Global Editora e Distribuidora Ltda, o item 01, no valor total de R$ 129.077,40; e Noemia
Silva dos Santos de Assis ME, o item 02, no valor total de R$ 18.837,00.
PREGÃO Nº. 153/2016 (PMP 15994/2016)
A autoridade superior homologou, em 08/07/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em apoio
á operacionalização e fortalecimento do programa de educação, monitoramento e controle dos
pacientes portadores de diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino dependentes, pelo período de
12 (doze) meses”, em favor da empresa Cedlab Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda EPP, o item
01, no valor total de R$ 236.400,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 167/2016 (PMP 16016/2016)
A autoridade superior homologou, em 12/07/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras no município

de Pindamonhangaba pela usina de asfalto e artefatos de cimento, conforme solicitado pelo
Departamento de Obras e Viação”, em favor das empresas: Santa Cornélia Indústria e Comércio
de Minerais Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 01-45,40; 03-55,00; 04-53,00; 05-58,40; Sociedade
Extrativa Dolomia Ltda: 02-56,60.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 091/2016 (PMP 10416/2016)
Foi firmado o contrato 149/2016, datado de 28/06/2016, para “contratação de empresa especializada
para locação de equipamento(s) totalmente automatizado para o setor de Imunohematologia para
realização de exames de analises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos os
reagentes e insumos necessários para os exames, ao Laboratório Municipal de Pindamonhangaba,
pelo período de 12 (doze) meses”, no valor de R$ 234.000,00, vigente por 12 meses. Assina pela
contratante e como gestora do contrato a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Laft
Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais EIRELI, o Sr João Batista Vasconcelos.
PREGÃO Nº. 092/2016 (PMP 10418/2016)
Foi firmado o contrato 150/2016, datado de 29/06/2016, para “contratação de empresa especializada
para locação de equipamento(s) totalmente automatizado para o setor de Hematologia I para
realização de exames de analises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos os
reagentes e insumos necessários para os exames, ao laboratório municipal de Pindamonhangaba,
pelo período de 12 (doze) meses”, no valor de R$ 583.200,00, vigente por 12 meses. Assina pela
contratante e como gestora do contrato a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Laft
Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais EIRELI, o Sr João Batista Vasconcelos.
PREGÃO Nº. 097/2016 (PMP 10424/2016)
Foi firmado o contrato 151/2016, datado de 29/06/2016, para “contratação de empresa especializada
em locação de equipamento totalmente automatizado para o setor de triagem para rotulagem e
separação de tubos para o laboratório municipal de Pindamonhangaba”, no valor de R$ 231.600,00,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maristela Luzia, e
pela contratada, empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, o Sr Maurício
Martins Canas.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº. 293/2015 (PMP 32424/2015)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 08/07/2016, fracassada
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços
médicos em oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra nas especialidades de
oftalmologia, para realização de cirurgias e procedimentos oftalmológicos, pelo período de 12
meses”.

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte
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Fones de ouvido podem causar
surdez em adolescentes
Quem pensa que problemas auditivos são
comuns apenas em pessoas da terceira idade
está enganado. Aumenta
cada vez mais o índice
de zumbido nos adolescentes, um dos sintomas
da perda auditiva. Foi o
que constatou a pesquisa “Prevalência e causas
de zumbido em adolescentes de classe média/
alta”, realizada por pesquisadores da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação
do Zumbido (Apidiz),
da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, com apoio da
Fapesp. O estudo foi publicado na revista Scientific Reports.
O zumbido vem atingindo os adolescentes
principalmente em razão
do hábito de usar diariamente fones de ouvido
para escutar música; ao
que se soma o fato de esses jovens frequentarem
muitos ambientes extremamente barulhentos,
como boates, danceterias e shows. A fonoaudióloga Isabela Carva-

lho, da Telex soluções
Auditivas, ressalta que
os males à audição causados pelo uso frequente
dos fones podem variar,
mas é preciso estar atento para evitá-los.
“A grande preocupação é que a ‘Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora
Elevados’ (Painpse) tem
efeito cumulativo, isto
é, vai se agravando ao
longo do tempo. Dependendo da frequência, do
tempo de exposição ao
som elevado e da predisposição genética, o indivíduo pode sofrer danos
auditivos cada vez mais
severos, de forma contínua e elevada ao longo
da vida”, explica Isabela,
que é especialista em audiologia.
Durante a pesquisa,
foram feitos testes auditivos em 170 adolescentes na faixa etária de 11
a 17 anos. Eles também
responderam em um
questionário se sentiam
zumbido nos ouvidos e
qual a intensidade, duração e frequência. Mais
da metade dos jovens

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Jorge Luiz Pereira Vandalete, presidente da Igreja TEMPLO SAGRADO DE JESUS com CNPJ:
17.152.006/0001-87. convoca todos os membros para sua Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, que será realizada no dia 01 de Agosto de 2016, na Sede da Igreja, na Avenida
Waldemar Marini, 400, Loteamento Residencial e Comercial Araguaia, Bairro Liberdade, Distrito
de Moreira César, Município de Pindamonhangaba - SP CEP 12.444-669, Avenida José Augusto
Mesquita, 80, Distrito de Moreira César, CEP 12.440-010 às 20:00 horas afim de tratar de:
1 - Assembleia Geral Ordinária:			
- Eleição de Diretoria;

Divulgação

A exposição ao som intenso e frequente
acima de 85 decibéis pode provocar
danos irreversíveis à audição
(54,7%) respondeu que,
nos últimos 12 meses,
perceberam tal ruído.
Destes, 51% disseram
que sentiram zumbido

Pindamonhangaba, 15 de Julho de 2016.

no Decreto Municipal 4802/2012.

ros do Tatuapé, Móoca e
Cangaíba, respectivamente.
O texto traz três recomendações. Na primeira constam procedimentos básicos
da PM, como preservação
do local e a busca por provas que esclareçam os fatos.
Nas duas últimas, o coronel Pestana diz aos comandantes dos batalhões
citados para “escalar os
policiais militares envolvidos, no próximo serviço,
no policiamento ostensivo a pé, no horário de expediente administrativo,
permanecendo nesta escala até ordem em contrário;
no primeiro dia últil subsequente aos fatos , comunicar o ocorrido bem como
as providências adotadas
para conhecimento deste

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 333/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Cia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo, proprietária do veículo com placa FHP7807 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no
período de abril a junho de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para
justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 288/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Lourenço Manoel de Oliveira,
proprietário do veículo com placa GSH1581 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de março a novembro de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 271/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Nelson Bordin Junior, proprietário
do veículo com placa CDV9413 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio
para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da
Estrada do Atanázio, no período de março a novembro de 2015. Ressaltamos que o
proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

headphones.
Investir
nessa tecnologia é fundamental, uma vez que
esses fones permitem
um maior isolamento do
barulho ambiente, possibilitando que se escute a
música em volume mais
baixo, o que reduz os riscos de perda auditiva. “O
problema relacionado ao
uso de fones de ouvidos
está ligado ao volume
e ao tempo diário em
contato com o ruído. A
exposição ao som intenso e frequente acima de
85 decibéis pode provocar danos irreversíveis à
audição com o passar do
tempo”, enfatiza Isabela
Carvalho.
A verdade é que se os
adolescentes continuarem se expondo a níveis muito elevados de
ruído, acima dos 85 decibéis, poderão começar a apresentar perda
de audição muito cedo,
entre 30 e 40 anos. Intensidades de 80 a 90
decibéis já aumentam
o risco de uma lesão na
cóclea – órgão dentro
do ouvido responsável
pela audição.

Policiais que baterem viatura
farão patrulhamento a pé

O coronel Washington
Luiz Gonçalves Pestana,
comandante do Comando
Jorge Luiz Pereira Vandalete
			CPF 363441868-01				
de Policiamento da CapiPastor Presidente
tal (CPAM-11) determinou
que policiais militares que

se envolverem em aci

dentes de trânsito com as


            
viaturas, mesmo em per           

seguição a suspeitos, pas
           
sarão a fazer policiamento
              
             

a pé por tempo indetermi
               
nado. PMs ouvidos pela
                
             
reportagem dizem que a


medida incentiva que o

policial deixe um crimino
so fugir para não correr o

risco de ser punido.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
A reportagem teve acesNOT 361/2016 – SFP
so ao ofício do coronel que
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Cia de Saneamento Básico
foi encaminhado para os
do Estado de São Paulo, proprietária do veículo com placa CFC3726 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
comandos do 8º, 21º e 51º
cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no
batalhões,
responsáveis
período de maio a outubro de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para
justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º
pelo policiamento dos bair2- Assembleia Geral Extraordinária
- Alteração de Endereço;

logo após usar fone de
ouvido por muito tempo ou ao saírem de um
ambiente muito barulhento. Já os testes au-

ditivos revelaram que
28,8% dos adolescentes sentiram zumbido
em níveis comparados
aos de adultos. O mais
alarmante é que esses
jovens disseram não se
incomodar com o ruído
e, por conta disso, não
relataram o problema a
seus pais, nem procuraram ajuda médica.
“Quanto mais cedo for
detectada a perda auditiva, melhor. Recomendo às pessoas que usam
fones de ouvido com
frequência que façam
uma avaliação chamada
audiometria. É o exame
que revela se o paciente
já tem perda auditiva e
como deve proceder, a
partir daí, para evitar o
agravamento do problema”, aconselha a fonoaudióloga da Telex.
Já existem hoje no
mercado fones mais
confortáveis, que se
ajustam melhor ao canal
auricular, os earphones;
ou os que promovem
maior isolamento dos
sons externos por meio
de almofadas extras
confortáveis, caso dos

LEI Nº 5.940, DE 1º DE JULHO DE 2016.
Denomina a Farmácia Central, o Almoxarifado e a Ouvidoria, localizados na Avenida
Albuquerque Lins de ARLINDO PAIM e ANITA PAIM.
(Projeto de Lei nº 44/2016, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerário)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de ARLINDO PAIM e ANITA PAIM, a Farmácia Central, o
Almoxarifado e a Ouvidoria, localizados na Avenida Albuquerque Lins.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.900, DE 30 DE JUNHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração,
Resolve sobrestar 3 (três) meses, a partir de 1º de julho de 2016, os trabalhos da Comissão
constituída através da Portaria Interna nº 9.718, de 10 de dezembro de 2015, Processo
Administrativo Disciplinar nº 035/2015, nos termos do Memorando nº 959/2016-DRH/Serviço de
Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de junho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

COMUNICADO
ROCHA ESPINOZA & SILVA LTDA. ME empresa situada no endereço à Rua XV de
Novembro, nº. 414 – Centro – Taubaté, cep: 12.020-000 em Taubaté/SP torna público
que houve o extravio do Talão de Notas Serviço 001 a 150.

comandante”.
Policiais, que pediram
para não se identificar por
temer represálias, disseram à reportagem que
agora, a tendência pode
ser deixar de fazer a perseguição a suspeitos. “O risco de bater a viatura existe”, afirmou um PM.
Especialista em segurança, o coronel José Vicente da Silva, defende as
medidas. Segundo ele, há
normas na PM que recomendam que a perseguição deve ser exceção. “A
ideia é sempre montar um
cerco para prender o bandido. Perseguição, somente com autorização da central de comando”.
Silva considera que se a
fuga do criminoso for uma

opção de menor risco para
o policial e também às pessoas que estão próximas,
deve ser adotada.

“O importante é que
o método de abordagem passe sempre por
treinamento”.
Em nota, a Polícia Militar declarou que a “medida
não foi tomada para punir
policiais que se envolvam
em acidentes”. “Trata-se
de uma adequação do efetivo às novas condições,
uma vez que a viatura será
retirada das ruas para reparo. Cabe esclarecer que,
em todo acidente envolvendo viaturas, é aberta
sindicância para apuração
de responsabilidade pela
corporação”, acrescentou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.905, DE 04 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo
Secretário de Administração, Resolve sobrestar por 60 (sessenta) dias os trabalhos da
Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.752, de 13 de janeiro de 2016,
Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2016, Processo Interno nº Processos 35701/2014
e 8187/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.910, DE 04 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do Memorando nº 1014/2016-DRH/Serviços de Procedimentos
Disciplinares, Resolve Alterar membro da comissão do Processo Administrativo a vigorar
com a seguinte composição: Elaine Cristina Ferreira (Presidente), Thaiane Tercilia dos
Santos Vieira e Danilo Cesar Antonio Santos (membros).
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.912, DE 08 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.615, de 22 de setembro de 2015, RESOLVE CESSAR
a Suspensão do Contrato de Trabalho da servidora municipal Sra. Joceane Amorim de Oliveira, a
partir de 1º de agosto de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Prejudicado pela arbitragem e cheio
de desfalques, SP busca reabilitação
Os graves erros da arbitragem, que prejudicaram o São
Paulo nos dois jogos da semiﬁnal da Libertadores da América,
diante do Atlético Nacional da
Colômbia – incluindo o exagero na expulsão de Maicon no
primeiro encontro e um pênalti não marcado sobre Hudson
na segunda partida – que contribuíram para a eliminação da
competição, não são os únicos
problemas da equipe.
O atacante Calleri deve ter
feito o último jogo com a camisa
tricolor – e abre um tremendo
buraco no ataque. O argentino
está emprestado pelo Deportivo
Maldonado, do Uruguai, e tem
contrato apenas até o próximo
dia 31. Convocado para defender
a seleção olímpica da Argentina,
o artilheiro conﬁrmou que fez
seu último jogo pelo São Paulo
em Medellin e não enfrentará o
Corinthians no domingo, no estádio de Itaquera.
A diretoria do tricampeão do
mundo informou que já há uma
contratação encaminhada para
tentar suprir a saída de Calleri:
trata-se de Gilberto, ex-Vasco,
Internacional e Santa Cruz, que
rescindiu com o Chicago Fire,
dos Estados Unidos. Ele tem
acordo encaminhado com o São
Paulo e chega para competir
com Alan Kardec e Ytalo ao posto de centroavante titular.
Além de Calleri, Bauza ainda
sente a ausência do meia Paulo
Henrique Ganso, que solicitou
o desligamento do clube e está
próximo de ﬁrmar a transferência ao Sevilla. O São Paulo se vê

obrigado a vender o meia uma
vez que tem contrato com ele
apenas até setembro de 2017 e
poderá perdê-lo de graça no ano
que vem. O clube busca meias
no mercado para suprir a saída, mas poderá ter no peruano
Christian Cueva, último reforço
contratado, a solução.
Cueva é atacante, joga pelos
lados do campo, mas no São
Paulo até aqui – não pôde jogar
a Libertadores – desempenha a
mesma função que vinha fazendo na seleção peruana: segundo
atacante, pelo centro, no mesmo
espaço que ocupa Ganso, mas
com tarefa diferente em campo.
O meia Luiz Araújo pode ser
uma aposta de Bauza para o
clássico, pois vem entrando bem
nos jogos, tem habilidade e visão de jogo. Além disso, o recém
promovido da base pode fazer o
papel que antes era de Ganso.
Revoltado após a derrota e
os erros do árbitro, Bauza evitou comentar sobre o clássico e
sobre como deve armar o time,
que também não terá Kelvin e
João Schmidt – ambos machucados.
Se não bastassem esses problemas, Rodrigo Caio interessa
a Lazio, como já admitiu o clube
italiano, e na próxima segunda-feira se apresentará à seleção brasileira que disputará a
Olimpíada sob o comando de
Rogério Micale. Sem ele, Diego
Lugano deverá passar a compor
a zaga titular ao lado de Maicon,
e poderá ﬁcar assim caso o companheiro de 22 anos não volte
mais ao clube.

Timão quer igualar pontos
ganhos em período chave
da campanha do hexa
O
Campeonato Brasileiro de
2016 teve 14 rodadas
realizadas, chegando
a um ponto da
competição que
serviu como um marco para o
Corinthians na campanha do
hexacampeonato brasileiro em
2015. E na comparação entre
os anos, o Timão praticamente
repete o desempenho da temporada passada em 2016, colocando-se novamente como um
postulante ao título nacional.
A 14ª rodada do Brasileirão
2015 ﬁcou marcada pelo confronto entre Corinthians e Atlético-MG na Arena Corinthians.
Na época, o Timão era o terceiro
colocado, com 26 pontos, e enfrentava o líder isolado, com 29.
O placar por 1 a 0 sobre o time
mineiro, a terceira vitória seguida na época, levou o clube do
Parque São Jorge à mesma pontuação do primeiro colocado,
ultrapassando o Fluminense. O
clube só não atingiu o topo porque perdia no saldo de gols – 15
a 8 para o Galo.
Na 14ª rodada de 2016, o
Corinthians chegou à marca de
quatro vitórias consecutivas.

Foram 12 pontos ganhos de
forma seguida que alçaram o
Timão a 28 no total e a mesma
segunda colocação de 2015, dessa vez um ponto a menos do que
o líder Palmeiras. Porém, na 10ª
rodada, antes de engatar a sequência de triunfos, o Alvinegro
estava a seis pontos do primeiro
lugar, na sexta posição.
As campanhas dos dois últimos anos são parecidas. Se o
Corinthians tinha mais pontos
(29 a 28) e menos gols sofridos
(8 a 10) em 2015, agora possui
mais gols marcados (24 a 16) e
maior saldo de gols (14 a 8) em
2016. As semelhanças são o segundo lugar próximo do líder na
classiﬁcação e a melhor defesa
do campeonato.
Apesar da proximidade, o Corinthians não conquistou a liderança tão rapidamente em 2015.
O Timão precisou de mais quatro jogos para assumir a ponta
na 18ª rodada e não largar mais
durante todo o Brasileirão.
Do ano passado, o Timão
revive uma sequência positiva
perto do ﬁm do primeiro turno
que o leva a almejar voos maiores em mais uma disputa de título da história centenária do
clube do Parque São Jorge.

Divulgação

Bauza orienta Rodrigo Caio, mais um jogador que pode deixar o clube

Victor Ferraz prega equilíbrio
por briga nas primeiras posições
Empolgado com
o crescimento do
time, o lateral
direito Victor Ferraz acredita que o
equilíbrio nas partidas pode ser
uma grande arma para conquistar o título da competição
em dezembro.
Somando 23 pontos, na
quarta colocação, o time se
manteve seis pontos atrás do
Palmeiras, primeiro colocado.
Apesar de a vitória não ter sido
conquistada na 14ª rodada, o

camisa 4 do Peixe enalteceu a
postura da equipe no clássico.
“Claro que gostaríamos de
ter vencido o jogo, mas nunca
podemos dizer que um ponto fora
de casa é ruim, ainda mais contra
uma forte equipe como a do Palmeiras. Não ﬁzemos um primeiro
tempo tão bom, mas na segunda
etapa voltamos a ser o Santos FC
que estamos acostumados. Graças a Deus temos mostrado essa
evolução. Ficou um gostinho de
que podíamos ter vencido, mas o
empate não foi ruim”, comentou.

À disposição do técnico
Dorival Júnior para o embate
contra a Ponte Preta, na próxima rodada, Ferraz espera um
duelo acirrado contra a equipe
de Campinas.
“Esperamos mais um jogo
duríssimo. A Ponte Preta sempre tem uma equipe aguerrida
e faz jogos difíceis. Eles vão
querer nos surpreender dentro
da nossa casa. Pedimos que os
nossos torcedores compareçam
e nos ajudem a vencer para
encostarmos, ainda mais, nos
primeiros colocados. Pedimos a
Deus para estar em um grande
dia e sair com a vitória”.
Santos FC e Ponte Preta se
enfrentam neste sábado, às
18h30, na Vila Belmiro.

Verdão procura substituto para Gabriel Jesus
Cuca tem demonstrado mais
preocupação em reforçar o elenco do Palmeiras do que com
os rivais do líder, apesar de ter
apenas um ponto de vantagem
sobre o vice, o Corinthians.
Embora o Palmeiras tenha se
esforçado para manter Gabriel
Jesus no clube, ao menos até a
janela de transferência do ﬁm
do ano, o time já iniciou a busca
por um substituto.
Isso porque, mesmo se man-

tiver o atacante, o Verdão não
vai poder contar com ele devido
às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Entre a 16ª e a 21ª rodada do
Campeonato Brasileiro, o principal jogador do elenco estará
com a Seleção Brasileira.
Mesmo com a chegada de Leandro Pereira, emprestado pelo
Brugge, da Bélgica, até o meio
de 2017, Cuca entende que o setor ofensivo palmeirense precisa
de um jogador rápido, que saiba
Divulgação

Gabriel Jesus é o destaque da equipe treinada por Cuca

aproveitar diversos espaços no
ataque. No momento, Erik apresenta essas características.
A intenção do técnico é que a
equipe não perca o estilo que a
levou a ter o melhor ataque do
Brasileirão, com 30 gols marcados em 14 jogos. No empate por
1 a 1 contra o Santos, na última
terça-feira, por exemplo, o Palmeiras teve diﬁculdades jogando com uma referência ofensiva
– primeiro Barrios, depois Leandro Pereira, com Dudu e Erik
abertos.
Com a saída de Cristaldo e
a suspensão de Alecsandro por
doping, Cuca tem como outras
opções Luan e Rafael Marques,
mas entende que nenhum deles tem características para se
adequar à função desempenhada por Gabriel na equipe
atualmente. Em 13 jogos no
Brasileiro, o garoto marcou
dez gols.
Além da movimentação e da
ótima fase vivida atualmente,
Gabriel representa uma arma
importantíssima para o Palmeiras: a pressão ao adversário nos
minutos iniciais. Das 25 partidas sob o comando de Cuca, em
12 o Verdão abriu o placar antes
dos 20 do primeiro tempo. Em
cinco, o responsável por balançar a rede foi o jovem artilheiro.

