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SETE EM CADA 10
BRASILEIROS SE
AUTOMEDICAM
Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Ciência Tecnologia e Qualidade
revelou que 72% da população brasileira toma remédio
por conta própria e 40% faz
autodiagnóstico usando a

internet. Evitar ir ao prontosocorro ou unidade de saúde
e não achar a opinião do médico importante para sintomas estão entre as principais
causas apresentadas pelos
entrevistados.
Divulgação

Governo avalia regra “especial” para mulheres e professores

Reforma da Previdência
VAI AFETAR MAIS
quem tem até 50 anos
PÁGINA 5

As mudanças mais drásticas na Previdência valerão para
quem tiver até 50 anos, tanto na
iniciativa privada como no setor
público. Acima desta faixa etária
haverá um ‘pedágio’ para quem

quiser se aposentar, a chamada
regra de transição, prevendo um
período adicional de trabalho de
40% a 50% do tempo que falta
para que se tenha direito ao benefício.

A ideia é que a idade mínima
para que o trabalhador requeira
a aposentadoria seja de 65 anos,
no caso de homens, e de 62 para
mulheres.
PÁGINA 3
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CARNÊ DE LOJA
GANHA FORÇA
COM A CRISE
PÁGINA 5

Sem peças,
Volkswagen
para produção
As fábricas da Volkswagen
em São Bernardo do Campo e
Taubaté, em São Paulo, estão
com as linhas de produção paradas desde semana passada e
os cerca de 8 mil funcionários
da unidade do ABC e os 4 mil
do Vale do Paraíba foram dispensados do trabalho temporariamente. Mais uma vez, o problema não é a crise, que reduziu
as vendas, mas a falta de peças
para a montagem de veículos.
Segundo a Volkswagen,
como a fornecedora Fameq interrompeu entregas de peças estampadas para a carroceria dos
veículos em meados de julho,
e as fábricas não tiveram como
manter a produção dos modelos
Gol, Saveiro, Voyage, up!, Fox e
Golf.
Na unidade de Taubaté, parte dos trabalhadores retomaram
as atividades na segunda-feira
(1º) para uma produção por demanda limitada.
PÁGINA 3

Bandeira tarifária
da energia
elétrica será
verde em agosto

Campanha defende
aleitamento
materno

A bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de agosto será verde, sem custo extra
para os consumidores, de acordo com a Agência Nacional de
Energia Elétrica.
Os principais fatores que
contribuem para a bandeira
verde são: a evolução positiva do período úmido de 2016,
que recompõe os reservatórios
das hidrelétricas; o aumento de
energia disponível com redução
de demanda; e a adição de novas usinas ao sistema elétrico
brasileiro.
PÁGINA 2

A Semana Mundial da Amamentação, iniciada na segundafeira (1º) e que vai até domingo (7),
visa conscientizar as mães
sobre a necessidade do leite
materno para alimentação
dos bebês, pelo menos, até
os seis meses de idade. A
mensagem deste ano
é que além de fazer
bem à saúde do bebê
e da mãe, o elemento
contribui para o
desenvolvimento sustentável e
a redução das
desigualdades
sociais.

Santos
assume a vice
liderança
ESPORTES 8

MOEDAS
OLÍMPICAS
ALEGRAM
COLECIONADORES,
MAS DIFICULTAM
O TROCO
PÁGINA 2
TERÇA-FEIRA

14º
PÁGINA 2

Cueva se
emociona no
Morumbi
ESPORTES 8

PARCIALMENTE NUBLADO - SOL
ENTRE POUCAS NUVENS

27º
UV 6
FONTE: CPTEC

Zé Roberto
pede ‘foco’
aos jogadores

STJD atende
pedido do
Corinthians

ESPORTES 8

ESPORTES 8
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Amamentação para
o desenvolvimento
sustentável é tema
de campanha mundial
Divulgação

Além de fazer bem à
saúde do bebê e da mãe,
o aleitamento materno
contribui para o desenvolvimento sustentável e
a redução das desigualdades sociais. Essa é a mensagem da campanha deste
ano da Semana Mundial
da Amamentação, iniciada na segunda-feira (1º)
e que vai até domingo (7).
No Brasil, a ação é coordenada pelo Ministério da
Saúde em parceria com
a Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP).
Segundo a presidenta
do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP, Elsa Giugliani,
o aleitamento pode contribuir para o cumprimento de vários Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 17 ODS,
expressos em 169 metas,
representam o eixo central
da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, que entrou em vigor
no dia 1º de janeiro deste
ano. Eles vão orientar as
ações nas três dimensões
do desenvolvimento sustentável - econômica, social e ambiental - em todos
Estados-Membros das Nações Unidas até 2030.
Elsa explica que a amamentação está relacionada, por exemplo, com as
metas que dizem respeito à
boa saúde e ao bem-estar,
à redução das desigualdades sociais e a outros objetivos relativos à ecologia
e preservação. “É inegável
o aleitamento associado à
saúde, não só no momento
[em que está sendo feito],
mas no aparecimento de
doenças no futuro”, disse.
Segundo ela, a amamentação previne muitas
infecções no bebê - diarreia, pneumonia, otites,
asmas, entre outras doenças. Contribui também
para a prevenção do diabetes, do sobrepeso e da
obesidade. Elsa lembrou
que a mãe que amamenta
tem menor chance de desenvolver diabetes e câncer de mama.
“O aleitamento materno também é muito democrático, acessível a todas
as camadas sociais, é muito igualitário tanto para
mulheres pobres quanto
ricas. E é tido como uma
das poucas práticas po-

sitivas de saúde mais frequentes nos países pobres,
entre as mulheres mais
pobres”, disse Elsa, acrescentando que isso ajuda a
reduzir as desigualdades
sociais.
Na questão ambiental,
a pediatra ressalta que o
aleitamento é ecológico e
não predador de recursos
naturais, como as fórmulas infantis e leites artificiais que envolvem todo
um processo de industrialização. “Não precisa de
produção leiteira, não tem
resíduos, não usa energia,
nem água, nem precisa de
combustível”, argumentou.
Semana Mundial
A recomendação da
Organização Mundial da
Saúde é de que o aleitamento materno seja exclusivo até o sexto mês e se
estenda até os 2 anos ou
mais, aí já com a introdução de outros alimentos,
como frutas, legumes, verduras e carnes.
Elsa afirma que as políticas públicas e a conscientização ajudaram a
melhorar os indicadores
de amamentação das últimas décadas, passando de
uma duração de 2,5 meses
na década de 70 para mais
de 12 meses atualmente.
A Semana Mundial da
Amamentação é comemorada desde 1992 por
iniciativa da Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (Waba,
a sigla em inglês), órgão
consultivo do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef). Segundo
o ministério, a semana é
importante pela mobilização social para a conscientização da população e de
profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento materno para a
saúde da mãe e do bebê, e
os benefícios que traz para
a sociedade e o país.
Com o tema “Amamentação: uma chave para o
desenvolvimento sustentável” e o slogan“Amamentação: faz bem para o
seu filho, para você e para
o planeta”, a cerimônia
oficial alusiva à semana
será realizada no próximo
sábado (6), às 11h, na Casa
Brasil das Olimpíadas, no
Pier Mauá, no Rio de Janeiro.
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Bandeira tarifária da energia
elétrica será verde em agosto
A bandeira tarifária
de energia elétrica para
o mês de agosto será verde, sem custo extra para
os consumidores. Criado
pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel),
o sistema de bandeiras
tarifárias sinaliza com
precisão o custo real da
energia gerada, o que
possibilita aos consumidores o uso consciente
da energia elétrica.
Na prática, quanto
maior é a dificuldade de
geração, mais cara fica a
produção e distribuição
dos recursos energéticos.
O sistema de bandeiras
deixa claro para o cidadão as condições de ge-

ração de eletricidade e as
taxas cobradas.
Agosto será o quinto
mês de bandeira verde.
Os principais fatores que
contribuem para a bandeira verde são: a evolução positiva do período
úmido de 2016, que recompõe os reservatórios
das hidrelétricas; o aumento de energia disponível com redução de
demanda; e a adição de
novas usinas ao sistema
elétrico brasileiro.
Sinalização
A bandeira tarifária
não é um custo extra na
conta de luz: é uma forma diferente de apresentar um valor que já está

Divulgação

na conta de energia, mas
que geralmente passa
despercebido. As bandeiras sinalizam, mês a
mês, o custo de geração
da energia elétrica que
será cobrada dos consumidores.
Não existe, portanto,

um novo custo, mas um
sinal de preço que sinaliza para o consumidor o
custo real da geração no
momento em que ele está
consumindo a energia,
dando a oportunidade de
adaptar seu consumo, se
assim desejar.

Moedas olímpicas alegram
colecionadores, mas dificultam troco
Moedas de R$1! Talvez
você até não tenha reparado, mas o Banco Central
colocou em circulação 250
milhões dessas moedas. O
que elas têm de diferente?
São moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No anverso,
ao invés da tradicional
Efígie da República, 17
imagens diferentes de modalidades da Olimpíada e

Paralimpíada.
Boxe, natação paralímpica, o “Vinicius e Tom”
- que são os mascotes dos
Jogos Rio 2016 - voleibol,
atletismo
paralímpico,
judô e outros esportes, e
a moeda mais cobiçada: a
da bandeira olímpica, que
no Banco Central já está
esgotada.
O coordenador de
equipe Michel Leão en-

trou na onda dos colecionadores. Ele conta que
começou com um hobby,
mas reclama que é difícil
completar a série.
Mas, se a coleção alegra os garimpadores de
série histórica, a novidade
tem feito sumir as moedas
de R$ 1 do comércio do
Distrito Federal. O vendedor Railan Santos conta
que a dificuldade é na hora

do troco. Segundo ele, isso
já era uma tarefa difícil
mesmo antes das moedas
comemorativas.
Moedas comemorativas de R$ 5 e R$ 10, apenas para colecionadores,
também foram lançadas
pelo Banco Central. Nelas, imagens da Tocha
Olímpica, o sambódromo
e até o ritmo forró estão
ilustrados.

Correios oferece novo serviço para
pessoas com deficiência auditiva
Na última semana, a
Central de Atendimento dos Correios (CAC)
inaugurou um novo canal
de comunicação para os
clientes com deficiência
auditiva. Agora, a interação será por telefone por
meio de um número telefônico exclusivo.
Os usuários poderão
obter informações sobre

produtos e serviços ou
registrar manifestações
pelo 0800 725 0898, de
segunda a sexta, das 8 às
20 horas, e aos sábados,
das 8 às 14 horas. A CAC
não atende aos domingos
e feriados nacionais.
As ligações poderão ser
efetuadas a partir de um
Terminal Telefônico para
Surdos (TTS). O atendi-

mento realizado pela CAC
consiste em um sistema
que, ao receber ligações
desses terminais, estabelece comunicação por meio
de mensagens de texto.
Segundo o último censo, realizado em 2010
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 10
milhões de portadores de

deficiência auditiva no
Brasil. A iniciativa dos
Correios dissemina o
programa Pró-Equidade, do governo federal,
além de acatar o decreto nº 5.296/2004, que
exige a instalação de telefones adaptados para
atendimento a pessoas
surdas ou com deficiência
auditiva.

MEC discute reformas no currículo do ensino médio
O Ministério da Educação instituiu um comitê
gestor da Base Nacional
Comum Curricular e Reforma do Ensino Médio
para acompanhar o processo de discussão sobre
o programa de conteúdos
e saberes que servirão de
base para as escolas de ensino médio públicas e privadas do País.
A proposta final do documento será encaminhada ao Conselho Nacional
de Educação. A portaria
de criação do grupo foi
publicada, na quinta-feira
(28), no Diário Oficial da
União.
Até agosto, o comitê
vai participar dos debates sobre o currículo base

nos Estados e no Distrito
Federal. O grupo também
vai convidar especialistas
sobre temas específicos e
sugerir alternativas para
a reforma do ensino médio, propondo definições,
orientações e diretrizes
para a elaboração e implementação do programa.
A equipe também vai
indicar especialistas para
redigir o documento final
e estabelecer orientações para a implantação
gradativa das diretrizes
pelas redes de ensino
públicas e particulares.
O texto seguirá para o
Conselho Nacional de
Educação e, depois, voltará ao MEC para ser homologado.

Base Nacional
Comum Curricular
A Base Nacional Comum Curricular está prevista no Plano Nacional de
Educação e definirá o conjunto de conhecimentos e
habilidades que os alunos
devem adquirir e desenvolver em cada etapa de
ensino e em cada ano de
escolaridade. O documento vai orientar sistemas e
redes de ensino a desenvolverem os próprios currículos.
A intenção é que os
conteúdos definidos na
base ocupem cerca de
60% da carga horária dos
estudantes da educação
básica. No restante do
tempo, as redes de ensi-

EXPEDIENTE

no poderão definir o que
ofertar – desde conteúdos
regionais e atividades extras à formação técnica,
por exemplo.
A previsão inicial era
de que o documento fosse
aprovado em junho deste
ano. Contudo, o cronograma foi prorrogado para
ampliação do debate.
Ensino Médio
Segundo o Ministério
da Educação, a portaria
também prevê, para o
ensino médio, a proposta
de uma nova formatação,
que terá como diretriz a
diversificação da oferta a
fim de possibilitar aos jovens diferentes percursos
acadêmicos e profissionalizantes de formação.
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Reforma vai afetar mais quem tem até 50 anos
As mudanças mais drásticas na Previdência valerão para
quem tiver até 50 anos, tanto na
iniciativa privada como no setor
público. Acima desta faixa etária
haverá um “pedágio” para quem
quiser se aposentar, a chamada
regra de transição, prevendo um
período adicional de trabalho de
40% a 50% do tempo que falta
para que se tenha direito ao benefício.
As propostas foram apresentadas ao presidente em exercício, Michel Temer, e ainda serão debatidas com dirigentes
sindicais e empresários. A ideia
é que a idade mínima para que
o trabalhador requeira a aposentadoria seja de 65 anos, no
caso de homens, e de 62 para
mulheres.
Tudo está sendo planejado
para que as mudanças atinjam
funcionários de empresas privadas e também servidores públicos. “Talvez não unifiquemos
o sistema, mas vamos unificar
as regras”, disse à reportagem
o ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha. “O problema é que o
buraco é muito grande. Agora,
é fazer ou fazer.” Cálculos do
governo indicam que o rombo

na Previdência, já neste ano,
será de R$ 146 bilhões e poderá chegar a R$ 180 bilhões em
2017.

A primeira versão de um estudo sobre a reforma da Previdência consta de uma cartilha intitulada “Mudar para Preservar”. As

mudanças põem por terra a fórmula 85/95, uma alternativa ao
fator previdenciário. O projeto,
aprovado no ano passado pelo
Divulgação

Trabalhadores com menos de 50 anos devem fazer planos para o futuro

Congresso e sancionado pela
presidente Dilma Rousseff, hoje
afastada, estabelece que, quando
a soma da idade e do tempo de
contribuição para o INSS atingir
85 pontos (mulheres) e 95 (homens), a aposentadoria é integral. A fórmula foi considerada
um avanço porque o fator previdenciário pode diminuir o valor
do benefício.
Temer pretende enviar a proposta de reforma da Previdência
ao Congresso somente após as
eleições municipais de outubro.
Até lá também já haverá um desfecho sobre o processo de impeachment de Dilma. O julgamento final, no plenário do Senado,
começará no próximo dia 29 e
deve durar uma semana.
O governo interino também
avalia a possibilidade de mulheres e professores terem regra de transição especial para
aposentadoria “É importante
abrirmos um grande debate nacional com a sociedade porque
o modelo atual não deu certo.
Não podemos restringir a discussão a governo, associações
de trabalhadores e confederações empresariais”, argumentou Padilha.

Sem peças, Volkswagen para produção
As fábricas da Volkswagen
em São Bernardo do Campo e
Taubaté, em São Paulo, estão
com as linhas de produção paradas desde semana passada e
os cerca de 8 mil funcionários
da unidade do ABC e os 4 mil do
Vale do Paraíba foram dispensados do trabalho. Mais uma
vez, o problema não é a crise,
que reduziu as vendas, mas a
falta de peças para a montagem
de veículos.
Problemas similares são enfrentados pela filial de São José
dos Pinhais (PR), que também
parou em alguns dias da semana passada. As três fábricas tinham como fornecedor exclusivo de peças estampadas, usadas
na carroceria dos automóveis, a
Fameq, metalúrgica da capital
paulista que atua no País há cerca de 40 anos e pertencia a um
grupo brasileiro.
Em dificuldades financeiras,
a Fameq foi vendida em julho
para o grupo de origem alemã
Prevent, dono de várias autopeças no Brasil. Há uma semana, a
empresa fechou as portas e demitiu 180 funcionários. Um grupo de 20 operários que tinha estabilidade será transferido para
outras unidades do Prevent.
Com isso, a Volkswagen - que
tem uma disputa comercial com
o Prevent há mais de um ano
-, deixou de receber os componentes da Fameq e teve de suspender a produção. “Esse fornecedor, com um relacionamento
comercial sem problemas com
a Volkswagen por mais de 40
anos, teve sua atuação completamente alterada ao ser adquirida pelo grupo Prevent”, afirma a
montadora, em nota.
Segundo a Volkswagen, a
Fameq interrompeu entregas
em meados de julho. Com o fim
dos estoques, não teve como
manter a produção dos modelos Gol, Saveiro, Voyage, up!,
Fox e Golf.

Imagem ilustrativa

Em Taubaté, parte dos trabalhadores retomaram alguns serviços já na segunda-feira (1º/8)
Compras
Desde o início de 2015, o grupo Prevent comprou 11 fábricas
da Keiper, Tower Automotive,
Mardel, TWB, Cavelagni e agora
da Fameq em São Paulo, Minas
Gerais e Paraná. Elas produzem
bancos, estrutura de bancos,
couro, têxteis, interiores, disco
de freios e peças estampadas,
segundo levantamento feito
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
Segundo a Volkswagen, desde que os problemas de abastecimento começaram, em

março de 2015, as três fábricas
da marca somam mais de 100
dias de paralisações nas linhas
de produção. Ao todo, 90 mil
carros deixaram de ser produzidos.
Em maio, a montadora obteve três liminares na Justiça de
São Bernardo obrigando Keiper,
Mardel e Cavelagni a retomarem
a entrega de peças, sob pena de
multa diária de R$ 500 mil. A
Fiat, em Betim (MG), também
enfrentou desabastecimento e
obteve liminar da Justiça local
contra a Mardel e a Tower para
o fornecimento imediato de estruturas metálicas. A multa di-

ária pelo não cumprimento da
decisão era de R$ 200 mil.
A Fiat informou que fez acordo com o grupo. Já a Volkswagen diz que a empresa tem
descumprido contratos “e reiteradamente faz solicitações de
aumento de preços e pagamento injustificado de valores (sem
respaldo contratual ou econômico)”. Diz também que o grupo Prevent “tem se mostrado
inflexível, elencando uma série
de condições (que nada tem a
ver com o contrato atual) para a
continuidade do fornecimento,
incluindo exclusividade para os
próximos projetos.”

Negociata
Segundo o Dieese, o Prevent
tem 51 empresas em 13 países
nas áreas de autopeças, serviços, construção naval e vestuário de segurança. Embora
sua sede seja em Wolfsburg, na
Alemanha, a empresa pertence
a um grupo de investidores da
Bósnia, segundo fontes do mercado. As fontes também afirmam que a estratégia da companhia é adquirir fabricantes
de um mesmo item para monopolizar a produção.
Nenhum porta-voz do grupo
Prevent foi localizado na sextafeira para comentar o tema.
“Estamos lidando com um
grupo que faz negociata, compra empresas e depois descarta os trabalhadores como
bagaço de laranja”, diz o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres.
Na quinta-feira, a entidade
obteve no Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo acordo
com o Prevent de pagamento
das verbas rescisórias, abono de
R$ 10 mil, cesta básica e assistência médica por um ano aos
demitidos da Fameq.
O acordo foi feito após os
trabalhadores acamparem nas
instalações da fábrica por cinco dias para evitar a retirada
de maquinários. O diretor do
sindicato, Luiz Valentim, conta
que os funcionários trabalharam até sexta-feira, dia 23, sem
saber do fechamento da fábrica, anunciado na segunda-feira
seguinte.
“Por acaso, passei em frente
à fábrica no sábado e vi as máquinas sendo retiradas. Chamei reforço dos trabalhadores
e ficamos acampados para evitar a saída”, diz Valentim. Eles
só deixaram o local na quinta-feira, após a assinatura do
acordo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO
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;
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.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não
tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
Placa

Ait

APG8606

Z440017820

BAC1840

Cod.
Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

55412

AZA3095

Z440017830

55412

B440235181

61220

BFQ5050

Z440017853

55412

BHT6294

Z440017852

55412

BQD6313

Z440017892

55412

BTI5101

B440235231

51851

BUZ5680

B440234671

55680

BVQ4460

Z440017846

55412

BVS2858

B440235013

51851

BWR1313

Z440017920

55412

BYS9471

B440234738

52070

CAF5747

Z440017922

55412

CDK5887

B440235037

55416

CEJ9028

Z440017814

55412

CFQ6249

B440235207

56222

CHQ0669

Z440017884

55412

CIP8169

Z440017899

55412

CKM6323

Z440017870

55412

CKT6422

B440223726

54525

CLQ0033

Z440017890

55412

CLW3200

Z440017844

55412

CLW3767

Z440017833

55412

CNV5584

B440235230

51851

CNV8627

Z440017900

55412

CPB5620

B440234231

60502

CQL1567

B440235202

51851

CQM8014

Z440017908

55412

CTK5048

B440234546

73662

CWU1395

Z440017905

55412

CYG0390

Z440017827

55412

CYG0390

B440235090

73662

CYL1700

Z440017896

55412

CYW2851

Z440017869

55412

DBA6971

B440235226

51851

DBK3833

B440235039

73662

DBU6868

Z440017860

55412

DBZ4349

B440235036

60412

DBZ6888

Z440017894

55412

DDH1145

Z440017910

55412

DDH2497

Z440017875

55412

DDH3420

B440234736

55250

DDK7306

Z440017882

55412

DDT9723

Z440017815

55412

DDY9084

Z440017913

55412

DEV0036

Z440017907

55412

DFQ4121

Z440017854

55412

DFQ4478

B440235016

51851

DFQ4839

Z440017843

55412

DGZ9684

B440235201

73662

DKI8168

B440235092

61220

DKS1065

B440235040

61220

DPF7550

B440235029

51851

DQC7887

B440234740

58192

DQM3643

Z440017842

55412

DQO1586

B440235223

51851

DQO1586

Z440017885

55412

DQR1257

Z440017879

55412

DQT5867

Z440017850

55412

DSA2366

B440235222

73662

DSZ3126

B440235032

73662

DTS6513

Z440017813

55412

DUO5776

B440235163

55415

DUR0732

Z440017847

55412

DWE4040

Z440017861

55412

DWK6141

B440235204

55414

DWO3352

Z440017862

55412

DXX1328

B440234881

60501

DXX1388

B440235085

51851

DXX1388

B440233333

51851

EAB0166

Z440017829

55412

EAB5051

Z440017876

55412

EAO4299

B440229606

60501

EAO8879

B440235095

73662

EDH4269

B440222879

54523

EEN0327

Z440017836

55412

EGL0015

B440235229

73662

EGL0245

Z440017851

55412

EGS8194

Z440017845

55412

EGU0846

Z440017819

55412

EIB9370

B440235082

51851

EIB9784

Z440017888

55412

EIK1946

B440234229

54521

EIL5582

B440234400

73662

EIM1982

Z440017849

55412

EIT0285

B440235093

61220

EIT0900

Z440017893

55412

EIZ5815

B440233332

51851

EKV7559

Z440017838

55412

EKX2589

Z440017864

55412

ELK9535

Z440017825

55412

ELR6209

B440235203

51851

ELV5075

Z440017895

55412

EMJ1612

B440235094

51851

2 de agosto DE 2016

EMW9843

B440235103

73662

EMX8907

Z440017883

55412

ENR7367

Z440017924

55412

EPH3982

Z440017918

55412

EPL8895

Z440017828

55412

ERM5643

B440235088

55416

ERM6274

Z440017821

55412

ERM6274

Z440017867

55412

ERM6494

B440234737

55250

ERM7110

B440235091

61220

ERM7228

B440235086

51851

ERM7676

B440234265

54522

ERN0393

Z440017856

55412

ERN0710

Z440017873

55412

ERN0710

Z440017881

55412

ERO8609

Z440017868

55412

ERP8838

B440234267

60501

ESJ1207

B440235084

61220

ETW2318

Z440017898

55412

EVN9059

Z440017877

55412

EWJ0207

B440235208

73662

EYH2307

B440235031

61220

EYJ8119

Z440017915

55412

EYJ8210

B440235081

55090

EYJ8968

Z440017855

55412

EYJ9075

Z440017816

55412

EYJ9529

B440234200

61220

EYJ9885

B440235106

54600

EZV0340

Z440017912

55412

FAK2123

Z440017839

55412

FBB4628

Z440017901

55412

FBN1848

B440235162

55500

FDF1980

Z440017863

55412

FDF2066

Z440017859

55412

FDU5587

B440235038

73662

FEB3128

B440229647

54870

FEP2786

B440229312

59670

FFF3852

B440234548

55500

FFI8658

Z440017834

55412

FFM4316

B440235019

73662

FGK2212

B440235083

73662

FGK5760

Z440017865

55412

FGK6457

B440234739

55250

FGZ3827

B440235241

60412

FGZ3827

B440235165

55414

FGZ4502

Z440017826

55412

FHS8342

B440235104

73662

FHV1981

Z440017848

55412

FHY6495

Z440017832

55412

FHY7047

Z440017914

55412

FKE4604

Z440017891

55412

FKK4170

Z440017858

55412

FKO4701

B440235105

73662

FKU9323

B440235015

51851

FLC0141

B440235020

54790

FMB9197

B440235242

73662

FMI1512

B440223345

58198

FNS5236

Z440017872

55412

FNS5236

Z440017874

55412

FNS5505

Z440017880

55412

FNS5529

B440235209

51851

FNU8158

Z440017831

55412

FNU8158

Z440017897

55412

FON9559

Z440017817

55412

FRM6220

Z440017823

55412

FSC3414

B440234199

73662

FTL1730

B440235087

51851

FUX3313

B440235034

73662

FUX6350

Z440017841

55412

FXB0090

B440235166

55414

FXB9929

B440234549

51930

FYS8219

B440234266

54523

FZC4440

B440235161

54600

FZX5820

Z440017909

55412

GBV7316

B440235164

55411

GHE8090

B440219091

57380

GIE3237

B440235035

51851

GIS3728

B440235033

51851

GJB5049

B440234580

73662

GPM8375

B440235030

54522

GUY5011

B440235227

73662

GUY5011

B440235228

51851

GWK5397

Z440017919

55412

GXO6279

Z440017906

55412

HHE9180

B440235225

73662

HHM5858

Z440017840

55412

HJK2150

Z440017878

55412

HKH7214

B440234545

73662

HMS5329

Z440017903

55412

HMS5329

Z440017916

55412

HQC8650

B440219998

54790

HZU7145

Z440017835

55412

JGY7642

B440234264

51930

JMT1784

Z440017818

55412

JRR0585

B440235014

51851

KBL8187

Z440017921

55412

KDF8466

B440234227

55500

KDF8466

B440234670

55500

KWJ1061

Z440017871

55412

LBP3524

Z440017911

55412

LPL8167

B440229648

60501

MDL1139

B440235018

51851

MHW8783

Z440017822

55412

MKT7350

B440235205

55680

MRO0056

B440234547

60412

NRB0091

B440235224

60502

NSC1224

Z440017857

55412

NWO6522

Z440017866

55412

OIG1027

B440235017

51851

OQP7851

Z440017889

55412

OXF6467

Z440017837

55412

OXF6467

Z440017886

55412

PUL4073

B440235206

73662

PWX0635

B440235089

73662

PXN3785

Z440017824

55412

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2016.
Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito
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COTIDIANO
Divulgação

Sete em cada
10 brasileiros
se automedicam
Evitar ir ao prontosocorro por considerá-lo
um ambiente lotado e não
achar a opinião do médico
importante para sintomas
de saúde estão entre as
principais causas apresentadas pelos brasileiros para automedicar-se,
de acordo com a segunda
edição de uma pesquisa
do Instituto de Ciência
Tecnologia e Qualidade
(ICTQ) sobre o assunto
no Brasil. O levantamento
mostra que 72% da população toma remédio por
conta própria e 40% faz
autodiagnóstico usando a
internet.
A primeira edição foi
feita em 2014, quando o índice de automedicação era de 76,4%.
Neste ano, foram ouvidas 2.340 pessoas
em 16 cidades e, apesar da queda, o dado
sobre autodiagnóstico
foi considerado preocupante pelo condutor
do estudo, Marcus Vinicius Andrade, diretor
do Instituto de Pesquisa

e Pós-Graduação para o
Mercado Farmacêutico do
ICTQ.
“Um aspecto relevante
deste ano foi o índice de
pessoas que fazem o autodiagnóstico: 40% dos
entrevistados, além de automedicar-se, fazem esse
tipo de diagnóstico. O que
as pessoas não entendem
é que, quando colocam
qualquer sintoma de saúde na internet, há uma
inﬁnidade de patologias
e elas acabam escolhendo
uma delas sem um diagnóstico preciso.”
Durante 12 anos, a designer Valéria Rezende,
de 23 anos, praticou a
automedicação para tratar uma urticária crônica.
Parou apenas neste ano,
após apresentar disfunções nos rins.
“Tenho
acompanhamento adequado desde janeiro deste ano com especialistas em urticária, mas,
em outros momentos, já
tinha feito outros tratamentos. Com o fracasso
deles, eu acabava caindo

na automedicação”, conta.
Ao parar de tomar remédio por conta própria,
Valéria teve de enfrentar
a abstinência. “Foi estranho, comecei a passar
mal, ter tontura e febre.
Isso durou um mês.”
Mas ela também já está
convivendo com os aspectos positivos, pois o
medicamento que tomava
causava retenção de líquido e, desde que parou, a
designer já perdeu dois
quilos. “Tenho certeza de
que muita coisa ainda vai
mudar em mim por dentro e por fora.”
A última vez que a blogueira Francielli Rezende,
de 29 anos, se medicou foi
em 2008, quando quase
ﬁcou internada por causa
de uma infecção urinária.
“Era recorrente e eu já
conhecia os remédios. Na
época, não precisava de
receita para comprar. Mas
o médico me explicou que,
como tomava o remédio
por conta, não fazia mais
efeito e a bactéria estava
resistente.”

Levantamento mostra que 72% da população toma remédio por conta
própria e 40% faz autodiagnóstico usando a internet

Risco
Médica especialista em dor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
(Icesp), Alexandra Raﬀaini diz que o
maior risco da automedicação é adiar
o diagnóstico de determinadas doenças. “A pessoa pode tomar um remédio
que não contribui para a melhora da
saúde e perder a oportunidade de ter
um diagnóstico com maior chance de
controle e de cura.”
Alexandra diz que tomar o remédio
por conta própria já é uma questão
cultural, principalmente quando há
dor. “Mas as pessoas precisam entender
que a dor é um alarme de que algo está
errado. Ao automedicar-se, elas tratam
o sintoma e não a doença em si.”

Lígia Brito, infectologista e clínica
geral do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, alerta que, dependendo
da dose e do tipo de medicamento, os
remédios podem trazer sérias complicações.
“Antitérmicos e analgésicos podem
causar problemas no fígado, os analgésicos e anti-inﬂamatórios podem causar
complicações no estômago. E os anti-inﬂamatórios também podem desencadear problemas renais”, explica.
Lígia diz que é necessário ter conﬁança nos proﬁssionais da área. “É
complicado falar que não tem paciência
para esperar. As pessoas têm de priorizar a saúde.”

CARNÊ DE LOJA GANHA FORÇA COM A CRISE
Divulgação

Promoção
A

Móveis, materiais de construção, artigos de vestuário e óticas foram os segmentos em que o
crediário próprio das lojas teve mais demanda
O velho carnê está ganhando força neste ano
como meio de pagamento
para impulsionar as vendas no varejo. Com a crise, os bancos que operam
os cartões ﬁcaram mais
seletivos na aprovação
do crédito. O avanço do
desemprego, com fechamento de mais de meio
milhão de vagas formais
só no primeiro semestre,
também piorou o quadro.
Sem ter como comprovar
a renda, o trabalhador
informal tem diﬁculdade
para obter crédito bancário.
O aumento do uso do
carnê ﬁcou nítido no ﬁnal
do primeiro semestre. Em

junho, cresceram 24% as
vendas parceladas no carnê ou boleto em relação
ao mesmo mês de 2015
entre os varejistas clientes
da MultiCrédito, empresa
que faz análise de crédito
para cerca de mil estabelecimentos.
“O carnê permite que
a loja tenha uma linha de
crédito com limites determinados por ela, ﬁdeliza o
cliente e pode gerar novas
vendas quando ele vem
pagar a prestação”, explica o vice-presidente da
MultiCrédito, Flávio Vaz
Peralta.
Em junho, o número
de lojas que procurou esse
serviço aumentou 22% em

relação ao mesmo mês de
2015. Móveis, materiais
de construção, artigos de
vestuário e óticas foram
os segmentos em que o
crediário próprio das lojas teve mais demanda.
De acordo com a empresa,
os Estados onde o uso do
carnê mais cresceu foram
Minas, Bahia e Pernambuco, além de municípios
do interior paulista.
Mesmo consumidores
que têm cartão de crédito passaram a recorrer ao
carnê por já terem atingido o limite de endividamento. É o caso da diarista Maria Celeste de Souza
Montenegro, mãe de quatro ﬁlhos. Com renda de

R$ 1,8 mil, a diarista tem
quatro carnês. Em três deles paga celulares que deu
de presente para os ﬁlhos.
No outro, comprou uma
cama beliche. Os prazos
dos carnês variam entre
dez meses e um ano e, segundo ela, todos estão em
dia. “O carnê é uma forma
de eu conseguir comprar
as coisas, porque já estourei o cartão. Pretendo fazer outro em janeiro para
comprar um sofá.”
Nas oito lojas da Óticas Diniz localizadas em
Osasco (SP) e Carapicuíba
(SP), a fatia do carnê no
faturamento da empresa
dobrou no primeiro semestre deste ano em rela-

Casas Bahia, que nas origens teve o carnê como um dos pilares do crescimento,
tem feito campanha para incentivar esse tipo
de pagamento. Quem ﬁnancia em 18 vezes e
paga em dia tem a última parcela quitada pela
loja. Procurada, a direção da Via Varejo, que
controla a rede, não comentou. Fontes do setor
aﬁrmam que o vendedor é premiado se fechar
negócio no carnê. Mas o incentivo ainda não
apareceu no resultado. O relatório trimestral
aponta que a fatia do carnê nas vendas encerrou o primeiro semestre em 12,5%, ante 13,2%
no mesmo período de 2015.

ção ao mesmo período de
2015. O crediário próprio
hoje representa 8% das
vendas. Os sócios Natan e
Nilza Borges, que dirigem
a franquia, explicam que o
carnê tem sido alternativa
para vender ao consumidor que atingiu o limite
de crédito do cartão, especialmente o da classe
C. “Hoje preciso oferecer
essa opção, caso contrário
perco 8% das vendas.”
Com 240 lojas, a maioria no interior de São Paulo, a Lojas Cem também
sentiu a maior procura
pelo crediário. Historicamente, a participação
do carnê no faturamento

da rede especializada em
móveis e eletroeletrônicos
girava em torno de 65%,
e neste ano subiu para
70%. O avanço do crediário, bancado com recursos próprios, ocorreu em
detrimento das vendas no
cartão de crédito de terceiros. A empresa ﬁnancia
no carnê em até 20 vezes.
“O carnê sempre foi
o nosso forte”, diz o supervisor, José Domingos
Alves. Ele conta que mais
clientes têm procurado
esse meio de pagamento
porque atingiram o limite
de crédito ou para escapar
das altas taxas do cartão
em caso de atraso.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

________________________________________________________________________________

Ata da 12.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.07.2016.

PORTARIA FPMP Nº 14, DE 21 DE JULHO DE 2016.

Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba - FPMP, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no inciso I, art. 30, e §1º do art. 34 da Lei Complementar nº 01/2004 c/c
inciso I, §7º, art. 40 da Constituição Federal e nos termos do Processo Externo nº
9.792/2016.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão por Morte, correspondente a

Às nove horas do dia dezenove de julho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada
em 18.07.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR:
Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0051/16 Roberto da Silveira

Franco, 1-0075/16 Lincoln Andrew da Silva Antunes Moreira e 1-0078/16 Samuel Carlos Debossan dos
Santos.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2016.

20% (vinte por cento) dos proventos percebidos na data do óbito, mantendo a mesma
proporção da pensão alimentícia determinada judicialmente, à Sra. IZABEL NOGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

SANTIAGO, em decorrência do falecimento em 15/11/2015 do cônjuge Francisco
Santiago Neto, linotipista, referência 106-E, servidor inativo da Prefeitura Municipal de

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Pindamonhangaba, aposentado nos termos da Portaria Geral nº 2234, de 04/03/1993 da
Prefeitura.

Ata da 12.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.07.2016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 15 de novembro de 2015.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Suplente do Superintendente do FPMP

Às nove horas do dia dezenove de julho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada
em 18.07.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR:
Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0051/16 Roberto da Silveira

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
====================================================================
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
====================================================================
Às 16 horas do dia 27 de julho do ano de 2016, na Sala de reunião do Departamento
de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan
Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do
Departamento de Recursos Humanos, Francisco Piorino Filho e Roberto Pereira de Souza,
todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza,
para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado
adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a
seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da
presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de junho de 2016, com
o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado
pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, no qual foi
apresentado o processo de solicitação de reversão de pensão por morte e/ou regularização
de pensão com valor inferior ao salário mínimo, para apreciação e deliberação.
Após a análise do processo apresentado, considerando a similaridade com os casos
apontados pelo TCE-SP, ficou aprovado pelo conselho o processo interno nº 29836/2015,
pela regularização de pensão para o valor de um salário mínimo nacional.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do
Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Franco, 1-0075/16 Lincoln Andrew da Silva Antunes Moreira e 1-0078/16 Samuel Carlos Debossan dos
Santos.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2016.
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

________________________________________________________________________________
PORTARIA FPMP Nº 13, DE 21 DE JULHO DE 2016.

Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba - FPMP, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no inciso I, art. 30, da Lei Complementar nº 01/2004 c/c inciso I, §7º, art. 40
da Constituição Federal e nos t ermos do Processo Externo nº 33.838/2015.
RESOLVE:

Ata da 12.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.07.2016.
Às nove horas do dia dezoito de julho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 12.07.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0089/16
Francisco Hosken da Cas. II – EXPEDIENTE: Ofício 011/16-JARI encaminhado ao Diretor
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2016.

Art. 1º Conceder o benefício de Pensão por Morte, correspondente a
80% (oitenta por cento) dos proventos percebidos na data do óbito, à Sra. MARIA DO
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CARMO TEIXEIRA, em decorrência do falecimento em 15/11/2015 do companheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

Francisco Santiago Neto, linotipista, referência 106-E, servido r inativo da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, aposentado nos termos da Portaria Geral nº 2234, de

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

04/03/1993 da Prefeitura.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Ata da 11.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.07.2016.

retroagindo seus efeitos a 15 de novembro de 2015.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Suplente do Superintendente do FPMP

Às nove horas do dia doze de julho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior,
membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Ordinária, realizada
em 12.07.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0083/16 José Ciorciari Zamith
Junior. II – RELATOR: Vanderson Luiz da Costa DILIGÊNCIA, por votação unânime: 10064/16 Adriana Aparecida da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
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TELEFAX: (012) 3644-5600.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 11.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.07.2016.

26ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
01 de agosto de 2016, segunda-feira, às 18 horas.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Às nove horas do dia onze de julho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 05.07.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior DILIGÊNCIA, por votação unânime:
1-0061/16 Charles Martins dos Santos. II – EXPEDIENTE: Ofício 009/16-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2016.
“DEPTRAN”
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP
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I. Projeto de Lei n° 73/2016, do Vereador Professor Eric de Oliveira,
que “Denomina de PARATY a Avenida Um, situada no Loteamento



Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
II. Projeto de Lei n° 78/2016, do Vereador José Carlos Gomes – Cal,



III. Projeto de Lei n° 79/2016, do Vereador José Carlos Gomes – Cal,


      

 

que “Denomina uma rotatória de ANDERSON BALBO (DERSO)”.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2016.





 
 

Vereador FELIPE CÉSAR

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Tribuna Livre: Sra. Irene Ribeiro.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP | Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 187/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica José Ricardo Gomes, proprietário do
veículo com placa EWR0295 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 fevereiro a abril de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para
justificar as evasões a partir do dia 24/05/2016, data em que a Notificação 187/2016 foi
recebida por Ana Cleide Maria de Brito Aguiar, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 310/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Expresso Borges Transportes
Rodoviários, proprietária do veículo com placa ELW9830 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 março a maio
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 359/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcelo Dimas dos Santos, proprietário
do veículo com placa CFX8047 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 maio a julho 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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 214/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) NEVADA INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, responsável pelo imóvel situado a AVENIDA JOÃO FRANCISCO DA
SILVA, S/N bairro FEITAL, inscrito no município sob as sigla SE 13.16.06.005.000, - para
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho
decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico, caso a
limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e do serviço.
Gastão José Schimidt
Gerente do Setor de Posturas
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 215/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE A.M.RIBAS, responsável
pelo imóvel situado a RUA VINTE E UM DE ABRIL bairro JOÃO T.FERNANDES, inscrito
no município sob as sigla NE 16.14.02.001.000, - para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local,
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico, caso a
limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e do serviço.
Gastão José Schimidt
Gerente do Setor de Posturas

que “Denomina uma rotatória de DORINDO NICOLETTI”.

Presidente

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Luis Cláudio de Carvalho, proprietário
do veículo com placa ENT9158 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 fevereiro a abril de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do dia 07/06/2016, data em que a Notificação
184/2016 foi recebida por Luis Cláudio de Carvalho, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2016.
“DEPTRAN”
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP
Tel.: (0xx12) 3648.3714
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DO DIA

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 184/2016 – SFP
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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. 198/2016 (PMP 20133/2016)
             
Para “aquisição de ração e farelo de trigo para suprir as necessidades do convênio do leite”, com

entrega dos envelopes dia 15/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
           
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 203/2016 (PMP 21038/2016)
           
Para “aquisição de insulinas para atender os usuários do programa municipal de diabetes”, com
            
entrega dos envelopes dia 17/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30.

PREGÃO Nº. 205/2016 (PMP 21041/2016)

  com


18/08/16

               
Para “aquisição
de materiais diversos de construção”,
entrega dos envelopes
dia
às

 da sessão às 08h30.
08h e início

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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 216/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE CARLOS DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO RODRIGUES ABREU bairro VISTA
ALEGRE, inscrito no município sob as sigla SE 24.02.08.089.000, - para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da
limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico, caso a
limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e do serviço.
Gastão José Schimidt
Gerente do Setor de Posturas
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 217/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr(a) WAGNER MODESTO
, responsável pelo imóvel situado a RUAFRANCISCO BUENO GARCIA LEME, S/N,
BAIRRO MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110605003000, para que
efetue a limpeza do imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna
do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas

LICENÇA DA CETESB
ISOVALE COMERCIAL LTDA - ME torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação Simplificada N° 3000118, válida até 28/07/2020,
para Artefatos de isopor; fabricação de à RUA CAPITÃO VITÓRIO BASSO, 65, LADO
B, SÃO BENEDITO, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
REZENDE E ALMEIDA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA ME torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 3000925 e requereu a
Licença de Operação para fabricação de Embalagens de plástico, sito à ESTRADA
MUNICIPAL SANTA CRUZ, 45, TRIÂNGULO, PINDAMONHANGABA/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

2 de agosto de 2016

7

variedades
Festival dos Imigrantes
começa na sexta em Jacareí
Sapporo Yosakoi Soran

A Associação Cultural
e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí – Bunkyo
Jacareí realiza pelo nono
ano, o evento em celebração a quem chegou no
Brasil para morar ou trabalhar. Serão três dias de
evento, de 5 a 7 de agosto
e a entrada custa R$ 5.
Pratos de diversas nacionalidades serão vendidos
durante o festival, como
Yakissoba,
Bacalhoada,
empanadas, comida mineira, lasanha, charuto, joelho
de porco, galinhada, parrilhada, strogonoff e taco.
Em uma votação nas redes
sociais, o público elegeu o
yakissoba como a comida
preferida, em seguida veio
a lasanha e depois o yakitori
(prato que foi inserido pelos
próprios internautas). Além
dessas haverá outras comi-

Haverá atrações como shows, apresentações japonesas e danças
das típicos, que variam de
R$ 5 a R$ 45.
O festival é em prol a
entidades Bunkyo, Casa
do Curativo, Associação
Comunitária Amor e Caridade, Escoteiros Jacareí
Doze de Outubro, Circo-

lo Italiano, Comunidade
São Judas Tadeu, Cruz
Vermelha Brasileira – Filial Jacareí, Lar Frederico
Ozanan, Bicho Feliz, Mantenedora São Vicente Decária e Gaaj.
Na sexta (5) o evento

tem início às 19h30 e se
encerra às 23 horas. No
sábado (6) das 12h30 às 23
horas e no domingo (7) das
12 horas às 18 horas. Entre
esses dias haverá atrações
como shows, apresentações japonesas e danças.

Programação

Sexta-Feira | 05 de Agosto
19h30: Solenidade de abertura
20h30: Show Pirotécnico
20h45: Joe Hirata
23h: Encerramento
Sábado | 06 de Agosto
12h30: Alunos da Escola Japonesa
12h45: Tercilio Antonio da Silva Neto
13h: Alunos da Escola Japonesa
13h15: Dança japonesa com Klara Kague
13h30: Dança japonesa com Momiko Eguchi
13h45: Daniel e Oreh
15h: Taiko com a Sra. Yuri Tamamoto
15h40: Dança folclórica
16h40: Grupo Studio tic. Tic. Tun
17h20: Ricardo Nakase
18h20: Grupo de Dança Kali
19h: Dança com Prof. Vicente
19h40: Dança do ventre
20h10: Cuori Italiani
20h40: Miguel Martins
23h: Encerramento
Domingo | 07 de Agosto
12h: Alunos da Escola Japonesa
12h15: Dança japonesa com Klara Kague
12h30: Dança japonesa com Momiko Eguchi
12h45: Alunos da Escola Japonesa
13h: Agnaldo Dias com Sax
14h30: MARCELO SERRANO
18h: Encerramento

CNJ: mediação de conflitos InCor supera marca histórica
de mil transplantes de órgãos
com bancos já pode ser
feita pela internet

Divulgação

Divulgação

Desde segunda-feira (1º),
casos envolvendo bancos
públicos e privados poderão
ser incluídos no Sistema de
Mediação Digital. Segundo o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), as instituições bancárias já aderiram
ao sistema, criado em maio
deste ano. A ferramenta
tem o objetivo permitir que
sejam feitos acordos entre
consumidores, instituições
e empresas que estão distan-

tes fisicamente, de maneira
virtual.
Segundo
informações
do CNJ o sistema é público
e gratuito. Para ter acesso,
basta entrar no site do próprio CNJ. Com o Sistema de
Mediação, a pessoa que teve
algum problema e que ainda
não levou o caso para a Justiça pode tentar um acordo
com o banco para solucionar o conflito existente.
Para fazer uso da ferra-

menta, a pessoa precisa entrar no site, buscar o banco
com o qual pretende dialogar
e relatar o caso. O banco terá
20 dias corridos para responder e o contato com o consumidor pode ser feito tanto
pelo sistema quanto por telefone. Caso o conflito não seja
solucionado, será feita uma
mediação presencial entre
as partes. De acordo com o
conselho, os maiores bancos já aderiram à iniciativa e
caso a instituição procurada
pelo consumidor não esteja
cadastrada, ao informar o
nome do banco no sistema, a
instituição será informada e
convidada a aderir.
Inicialmente, o CNJ
está priorizando as questões que ainda não foram
levadas à Justiça e a ideia
é que, ainda este ano, as
ações que já estão em andamento possam ser solucionadas por meio do Sistema
de Mediação Digital.

Dia dos Pais deve movimentar
R$ 4,2 bilhões no comércio
O Dia dos Pais deve
movimentar R$ 4,2 bilhões em vendas no comércio. O número faz
parte de uma pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), divulgada na segunda-feira (1º).
“O Dia dos Pais figura
entre as seis datas comemorativas mais importantes do calendário varejista”, observou Fábio Bentes,
economista da CNC. Ainda
segundo ele, sapatos masculinos, tênis, CDs e DVDs

devem ter maior demanda
em função de preço.
A expectativa é de que
mais da metade das vendas do Dia dos Pais venham dos segmentos de
hiper e supermercados
(36,3%), vestuário e calçados (19,7%).
Artigos de uso pessoal e doméstico ocupam o terceiro lugar,
com 13,2%, seguidos
de produtos de farmácias e perfumarias, com
10,1%. Neste ano, o Dia
dos Pais será em 14 de
agosto.

Emprego no comércio
O período deve ainda
gerar postos de trabalho
temporário. Nos cálculos
da CNC, 24,2 mil vagas devem ser ofertadas em todo
o comércio. De cada três
vagas criadas, duas deverão ocorrer nos segmentos
de hiper e supermercados.
No total, apenas esse
setor deve gerar 10,8 mil
postos. Vestuário e acessórios devem oferecer 5,1 mil
vagas. O salário médio de
admissão desses trabalhadores deverá ser de aproximadamente R$ 1.198.

InCor responde por mais de 40% do total de transplantes de coração
realizados em todo o Estado
Uma cerimônia realizada na segunda-feira (1),
comemorou à marca de
mil transplantes de coração e pulmão realizados,
desde 1985, pelo Instituto
do Coração do Hospital
das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP. No
período de pouco mais de
três décadas, foram realizados na instituição 564
transplantes de coração
em adultos, 230 de coração infantil e 286 de pulmão, totalizando 1.080
cirurgias (dados até 30 de
junho de 2016).
“Um avanço extraordinário da ciência em benefício da vida da população, além de uma casa
de formação para o país
inteiro. Então, estamos
aqui para agradecer, reconhecer, retribuir e dizer
que contem conosco para
fazermos esta instituição
trazer bons frutos para
nossa população”, disse o
governador. Geraldo Alckmin lembrou ainda que
“São Paulo não é apenas
o maior transplantador,
mas é também o maior

doador de órgãos do Brasil.
Inaugurado em 1977, o
InCor responde por mais
de 40% do total de transplantes de coração realizados em todo o Estado. Em
2015, a instituição paulistana realizou 59 cirurgias
desse tipo, de um total de
141. O instituto também
respondeu, no ano passado, por 38% dos transplantes de pulmão, com
24 procedimentos de um
total de 63 feitos em todo
o Estado.
Neste ano, já foram
realizados no InCor 22
transplantes de coração,
21 de pulmão e seis de
coração infantil. São procedimentos
altamente
complexos, que requerem
profunda especialização
da equipe médica.
Segundo Roberto Kalil
Filho, presidente do conselho diretor do InCor, a
organização das equipes
de transplante em um
novo modelo de gestão é
um dos principais fatores que têm permitido ao
instituto ampliar a reali-

zação de transplantes ao
longo dos últimos anos.
Criado em 2013, o Núcleo
de Transplantes do InCor
conta com uma área multiprofissional com foco exclusivo no transplante.
“Ao reunir num mesmo
processo de gestão todas
as equipes - cirúrgica, clínica e multiprofissional
de transplantes de coração adulto e infantil e de
pulmão -, o Núcleo otimizou recursos, deu sinergia
ao trabalho dos grupos e
melhorou indicadores importantes, como o da taxa
de mortalidade no pós-cirúrgico imediato”, afirma
Kalil.
“O InCor é um centro
de excelência e motivo de
orgulho para a saúde pública paulista e brasileira.
A expertise de seu corpo
clínico, aliada a uma estrutura de primeira linha,
explica o sucesso da instituição como referência
nacional na realização de
transplantes de pulmão e
coração”, diz David Uip,
secretário de Estado da
Saúde de São Paulo.
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STJD atende pedido do Corinthians
e julgamento de Fagner é adiado
O julgamento do lateral direito Fagner, inicialmente marcado para esta
quarta-feira, foi adiado
para o dia 10 de agosto.
O Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD)
atendeu ao pedido do Corinthians e anunciou a
mudança através de uma
nota oﬁcial divulgada nesta segunda-feira.
De acordo com a entidade, o motivo do adiamento é a Olimpíada do
Rio de Janeiro - cujo início da disputa de futebol
masculino coincide com
a data inicialmente pre-

vista para o julgamento
do jogador. Além de Fagner, também será julgado
na sessão adiada o árbitro Heber Lopes. A nova
sessão será realizada em
São Paulo, justamente por
causa da Rio 2016.
Outro problema para
o Corinthians seria a presença do atleta na partida contra o Atlético-PR.
A sessão teria início às
18h (de Brasília), e o jogo
na Arena da Baixada, em
Curitiba (PR), às 21h45.
Apesar da proximidade
dos horários, o técnico
Cristóvão Borges havia

Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Entrada por trás dada no rubro-negro Ederson

Cesar Greco/Ag.Palmeiras/Divulgação

Partida diante da ‘Chape’ acontece na quinta-feira
O lateral-esquerdo ainda pediu concentração
para que o Verdão se recupere o mais rápido possível. “O Palmeiras não fez
uma boa apresentação e
perdemos a liderança, mas
sabemos que ainda faltam
dois jogos para terminar
o primeiro turno. Agora é
foco total na próxima partida, contra a Chapecoense, fora de casa, um jogo
ainda mais difícil. É um
momento de superação.
Sofremos duas derrotas,
mas isso não apaga o que
ﬁzemos até aqui no cam-

Ederson no jogo contra o
Flamengo, no dia 3 de julho, na Arena. A pena varia
de um a seis jogos de suspensão. O árbitro Heber
Lopes, por sua vez, será julgado por “não cumprimento das regras do jogo”.

Conﬁra a nota do STJD na íntegra:

Zé Roberto pede volta da
conﬁança e ‘foco total’
contra Chapecoense
Jogando fora de casa
na noite de domingo (31),
o Palmeiras foi superado
pelo Botafogo por 3 a 1,
em jogo válido pela 17ª
rodada do Campeonato
Brasileiro, e deixou escapar a liderança do torneio.
Agora em terceiro lugar, o
Verdão tem 32 pontos, um
a menos que o líder Corinthians.
Mais experiente do
grupo, o capitão Zé Roberto analisou o momento
vivido pela equipe palestrina e o comportamento
do time na partida diante
do alvinegro carioca. “A
gente não conseguiu impor a forma que estamos
acostumados a jogar. Hoje
foi uma partida muito
complicada, sabíamos da
diﬁculdade que seria enfrentar o Botafogo. Não
encontramos nosso melhor ritmo, que é de encaixar a marcação forte e
sair nos contra-ataques”,
avaliou.

conﬁrmado a presença de
Fagner no duelo.
O lateral alvinegro foi
indiciado por violar o artigo
254 do Código Brasileiro de
Justiça Desportiva (CBJD)
- praticar jogada violenta - após entrada dura em

peonato”, aﬁrmou o lateral-esquerdo.
“Precisamos voltar a
ter a conﬁança que tínhamos há alguns jogos, as
boas atuações tanto dentro de casa quanto fora, e
buscar os pontos que deixamos escapar”, ﬁnalizou.
A partida diante da
‘Chape’ acontece nesta
quinta-feira (4), às 21h30,
na Arena Condá. No domingo (07), o time alviverde recebe o Vitória, às
16h, no Allianz Parque,
fechando o primeiro turno
do Brasileirão.

O Presidente Jonas Lopes Neto e o relator Rodrigo Raposo
da 5ª Comissão Disciplinar do STJD atenderam pedido do Corinthians e da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf)
e adiaram o julgamento do processo que envolve o jogador
Fagner e o árbitro Heber Lopes para o dia 10 de agosto, com
julgamento em São Paulo, por causa das Olimpíadas no Rio. A
denúncia de Fagner é por jogada violenta no lance com Ederson
do Flamengo, segundo a procuradoria, e a do árbitro por não
cumprimento das regras do jogo.

Após vitória, Santos
chega a vice liderança
O Peixe fez a lição de
casa ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, no domingo (31), na Vila Belmiro.
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior chegou
aos 32 pontos e encostou
ainda mais nos líderes da
competição.
Na primeira etapa,
a equipe visitante criou
boas oportunidades, exigindo um bom desempenho do setor defensivo do
Peixe, que somou mais
uma partida sem sofrer

gols. Já na segunda etapa, o Santos FC voltou
melhor e, pressionando
o adversário. O gol aconteceu aos 16 minutos,
quando Caju deixou Vitor Bueno na cara do goleiro Fábio. O artilheiro
do Peixe na competição,
não perdoou.
Aos 29 minutos, em
nova trama ofensiva,
agora pelo setor direito,
o Peixe ampliou o marcador. Victor Ferraz cruzou na segunda trave e
contou com a ajuda do

lateral direito do Cruzeiro, Lucas, que cabeceou
contra o próprio gol,
surpreendendo o goleiro
Fábio.
Com a vantagem no
placar, o Peixe teve tranquilidade para controlar
ainda mais as ações do
jogo e garantir mais três
pontos na tabela de classiﬁcação.
O próximo desaﬁo do
Alvinegro Praiano será
na quarta-feira (03), contra o Flamengo, na Arena
Pantanal, em Cuiabá.
Ivan Storti

Vitor Bueno comemora gol marcado contra Cruzeiro

Gols no Morumbi emocionam Cueva:
‘Sei o que representa este estádio’
Divulgação

Chávez e Cueva comemoram gol do São Paulo

Com atuação goleadora, Cueva
foi o grande destaque do Tricolor
no duelo com a Chapecoense (2x2)
nesse domingo (31) e comandou a
reação dos paulistas no confronto
válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. O camisa 13
balançou as redes duas vezes e não
escondeu a sua emoção com a oportunidade de ter deixado pela primeira vez a sua marca no Morumbi – o
jogador já tinha marcado no clássico
contra o Corinthians (1x1).
“Foi uma emoção muito grande
poder marcar no Morumbi, porque
o sei quanto representa este estádio.
Gostei muito de sentir esta emoção
e viver este momento. Assim como
os meus companheiros, eu que-

ria a vitória, mas infelizmente não
conseguimos. No primeiro tempo,
eles marcaram duas vezes, mas não
jogamos mal. Fomos superiores e
melhoramos na segunda etapa. De
qualquer forma, foi importante não
perder em casa”, revelou o atleta,
que estava com a pontaria calibrada
diante dos catarinenses.
Aos 16 minutos do segundo tempo, Centurión recebeu dentro da
área, rolou para Cueva que saiu rapidamente da marcação e bateu rasteiro. Belo gol do peruano! 2 a 1! O gol
contagiou o torcedor nas arquibancadas e deu ânimo extra aos mandantes, que deixaram tudo igual aos
39: Bruno levantou a bola na área,
Josimar tocou com a mão, e o árbi-

tro marcou pênalti! Com categoria,
Cueva deslocou o arqueiro e deixou
tudo igual! 2 a 2 e muita festa da
torcida, que explodiu no Morumbi
e empurrou a equipe em busca da
virada.
O Tricolor lutou para virar o
marcador, se mandou para o ataque, mas as redes não balançaram
novamente: 2 a 2. “Foi lindo ver o
estádio cheio, porque a presença
da torcida nos deu mais motivação.
Sempre tentaremos vencer em casa,
independentemente de qual seja a
atitude da equipe, porque queremos reagir na temporada. Evitamos
a derrota em casa, somamos mais
um ponto e vamos tentar melhorar
cada vez mais”, ﬁnalizou.

