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Com Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol, 
seleção inicia busca pelo ouro

O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, afi rmou na quarta-feira, 3, que 
uma decisão da equipe econômica sobre 
eventual aumento de tributos para 2017 
será tomada até o fi m deste mês. Meirel-
les voltou a dizer que a alta de impostos 
é a última opção do governo, após o corte 
de gastos e a busca de receita com priva-
tizações, mas demonstrou confi ança que 
ela não seja adotada. 

O ministro ainda destacou a evolução 
da produção industrial, que subiu 1,1% 
em junho ante maio, como anunciado 
quinta-feira passada.

Número de queimadas avança 361% no Estado

Prazo de inscrição 
para bolsas 
remanescentes do 
ProUni vai até dia 26 

Os estudantes interessados em con-
seguir bolsas de estudos do Programa 
Universidade para Todos (ProUni) po-
dem se candidatar às vagas remanes-
centes do processo seletivo referente a 
este segundo semestre. As inscrições 
on-line  devem ser feitas até o dia 26 
de agosto

Concursos terão verifi cação para cotas

EM 15 MESES, 1,2 MIL 
CONCESSIONÁRIAS 
FECHARAM AS 
PORTAS

Após fracasso nas Olim-
píadas de Londres, em 2012, 
quando Neymar, Oscar e 
Lucas amargaram a derrota 
para o México na fi nal e que 
culminou na medalha de pra-
ta para o Brasil, o atacante 
quer apagar as más lembran-
ças e conquistar o lugar mais 
alto no pódio.

A estreia da seleção mas-
culina acontece hoje, às 16 
horas, em Brasília, contra a 
África do Sul. Sem novidades, 
Rogério Micale confi rmou 
ontem que o ataque ainda 
terá Gabriel Jesus e Gabigol. 
Luan deve fi car como opção 
para o segundo tempo.

PELÉ CONSULTA 
PATROCINADOR 
ANTES DE ACEITAR 
ACENDER PIRA 
OLÍMPICA

Os candidatos que se decla-
rarem negros ou pardos pre-
cisarão, a partir de agora, se 
submeter a novas regras para 
poderem se benefi ciar do sis-
tema de cotas nos concursos 

públicos federais. O Ministério 
do Planejamento publicou uma 
orientação normativa em que 
obriga os editais a preverem 
uma comissão responsável por 
checar a veracidade da autode-

claração dos inscritos.
Para ter direito às cotas, era 

necessário apenas declarar-
se negro ou pardo. Agora, de 
acordo com as novas normas, 
os candidatos que pleitearem 

vagas pela reserva de cotas de-
verão comparecer pessoalmen-
te à frente de uma comissão, 
que deverá deliberar com base 
apenas na aparência dos ins-
critos.

Decisão sobre aumento de tributos 
será no fim do mês, diz Meirelles

O clima seco do inverno causou um au-
mento de 361% no número de queimadas 
somente em julho, em comparação com 
o mesmo período do ano passado. O mês 
teve 687 focos de incêndio no Estado de 
São Paulo, maior número desde 2000, 
segundo dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Em 2015, fo-
ram 149 casos.

ANVISA 
PUBLICA NOVAS 
REGRAS SOBRE 
MEDICAMENTOS 
ISENTOS DE RECEITA
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Gabigol e Gabriel Jesus trocam elogios e demonstraram ansiedade pela estreia nas Olimpíadas

Segundo 
Meirelles, a 
recuperação 
da atividade 
industrial 
permite projetar 
uma melhora na 
arrecadação com 
tributos
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Divulgação

Concursos terão verificação para cotas

Número de queimadas avança 361% em julho no Estado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) publicou no Diário Oficial da 
União (DOU) de quarta-feira, 3, resolu-

ção com as novas regras sobre medicamentos isen-
tos de prescrição médica (MIP). O regulamento 
foi aprovado pela diretoria colegiada da Anvisa no 
mês passado e considera sete critérios para o en-
quadramento dos medicamentos nessa categoria: 
tempo de comercialização; segurança; sintomas 
identificáveis; tempo de utilização; ser manejável 
pelo paciente; apresentar baixo potencial de risco; 
e não apresentar dependência.

O texto de quarta-feira revisa a norma que está 
atualmente em vigor sobre o assunto e que data de 
2003. O relator da matéria na Anvisa, diretor Fer-
nando Mendes, ressaltou em nota publicada no site 
do órgão que a possibilidade de reenquadramento 
de alguns medicamentos como MIPs deverá pro-
mover uma melhor informação da população sobre 
o produto. De acordo com ele, brasileiros utilizam 
medicamentos tarjados sem a prescrição médica.

"Porém, se o princípio ativo tem perfil de segu-
rança adequado e a venda passa a ser permitida 
sem prescrição médica, a empresa fabricante pas-
sa a ter a oportunidade de falar diretamente com 
a população, informando a posologia e alertando 
sobre contraindicações e advertências", disse.

Pela norma, "não são passíveis de enquadra-
mento como medicamentos isentos de prescrição 
as apresentações do medicamento cuja via de ad-
ministração seja a parenteral" e "as apresentações 
que tenham indicação sob prescrição".

A relação atualizada dos medicamentos isentos 
de prescrição será divulgada pela Anvisa na forma 
de instrução normativa, depois da avaliação das 
novas solicitações de enquadramento dos produ-
tos. Hoje, a lista inclui antitérmicos, analgésicos, 
cicatrizantes, antissépticos nasais, laxantes, antiá-
cidos, entre outros. 

A norma publicada no Diário Oficial da União 
traz os critérios e procedimentos para o enqua-
dramento e também o reenquadramento dos pro-
dutos, incluindo prazos a serem observados pelas 
empresas.

Anvisa publica 
novas regras sobre 
medicamentos 
isentos de 
prescrição médica

Candidatos que se de-
clararem negros ou par-
dos precisarão, a partir 
de agora, se submeter 
a novas regras para po-
derem se beneficiar do 
sistema de cotas nos 
concursos públicos fe-
derais. O Ministério do 
Planejamento publicou 
na terça, 2, uma orien-
tação normativa em que 
obriga os editais a pre-
verem uma comissão 
responsável por checar 
a veracidade da autode-
claração dos inscritos.

Para ter direito às co-
tas, era necessário ape-
nas declarar-se negro ou 
pardo. Agora, de acordo 
com as novas normas, os 
candidatos que pleitea-
rem vagas pela reserva 
de cotas deverão com-
parecer pessoalmente 
à frente de uma comis-
são, que deverá delibe-
rar com base apenas na 
aparência dos inscritos. 
Na hipótese de declara-
ção falsa, o candidato 
será eliminado do con-
curso. 

Segundo a orienta-
ção, as comissões deve-
rão ser compostas por 
integrantes distribuídos 
por gênero, cor e natu-
ralidade. Os editais de-
vem também detalhar os 
métodos que serão ado-
tados para confirmar 
a autodeclaração dos 
candidatos e também 
prever a possibilida-
de de recurso àqueles 
que não forem consi-
derados nem pretos 
nem pardos após a 

decisão da comissão 
responsável. 

As medidas já es-
tão em vigor e foram 
elaboradas depois de 
reuniões entre mem-
bros do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e 
da Advocacia-Geral da 
União (AGU). Os edi-
tais dos concursos em 
andamento deverão ser 
corrigidos para adotar a 
nova norma para incluir 
as bancas. As regras, no 
entanto, não valem para 
os vestibulares das uni-
versidades públicas que 
já adotam as cotas ra-
ciais. Estas instituições 
adotam apenas o crité-
rio da autodeclaração, 
conforme uma regula-
mentação do Ministério 
da Educação de 2012. 

O professor da Uni-
versidade de Brasília 
(UnB) José Jorge de 

Carvalho, criador do 
primeiro sistema de 
cotas adotado pela 
instituição pioneira no 
debate das reservas de 
vagas para negros no 
Brasil, espera que as 
novas medidas ajudem 
a reduzir o número de 
fraudes no sistema. "A 
autodeclaração preci-
sa ser confrontada E 
quem pode fazer isso 
são negros e acadêmi-
cos ligados aos estu-
dos raciais, que estão 
mais atentos aos me-
canismos de fraude", 
defende. 

A Lei de Cotas, san-
cionada pela presidente 
afastada Dilma Rousseff 
em 2014, reserva o mí-
nimo de 20% a negros 
e pardos em concur-
sos públicos federais. 
A norma tem validade 
de dez anos. Apesar do 

benefício, os órgãos não 
eram obrigados a criar 
mecanismos para coi-
bir fraudes na aplicação 
da regra e eram alvo de 
críticas de organizações 
e entidades ligadas ao 
movimento negro.

ITAmARATy

A Justiça Federal 
impediu no ano passa-
do a nomeação de cin-
co suspeitos de fraudar 
o sistema de cotas do 
concurso para a car-
reira diplomática, do 
Itamaraty. Na decisão, 
o magistrado desta-
cou que o Instituto Rio 
Branco, do Ministério 
das Relações Exterio-
res (MRE), ao iniciar 
o concurso, foi omisso 
em não prever em edi-
tal mecanismo de veri-
ficação.

O inverno com pou-
ca chuva até agora e com 
temperaturas elevadas 
causou um aumento de 
361% no número de quei-
madas somente em ju-
lho, em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. O mês teve 687 
focos de incêndio no Es-
tado de São Paulo, maior 
número desde 2000, se-
gundo dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-

paciais (Inpe). Em 2015, 
foram 149 casos.

Desde o início do ano 
até anteontem, os satéli-
tes do Inpe registraram 
1.702 queimadas no Es-
tado, 141% a mais que no 
mesmo período do ano 
passado (707). Neste ano, 
o número de incêndios 
superou os 1.421 de 2014, 
quando o Estado viveu a 
mais severa estiagem dos 
últimos 90 anos.

Os satélites do Inpe re-
gistram queimadas com 
linha de fogo a partir de 
30 metros de extensão por 
1 metro de largura. Os in-
cêndios afetam a qualida-
de do ar nas áreas urbanas 
e já causaram pelo menos 
uma morte. Um morador 
de rua morreu carboniza-
do, na noite de segunda-
feira, em Sorocaba, de-
pois que a guarita em que 
dormia foi atingida pelo 

fogo que se iniciou em um 
matagal. O incêndio pode 
ter sido causado por um 
curto-circuito na fiação 
elétrica que passa no ter-
reno. De acordo com os 
bombeiros, em um único 
dia foram relatados 17 fo-
cos na cidade.

Em São Carlos, tam-
bém no interior paulista, o 
fogo consumiu 20 mil me-
tros quadrados de mata no 
bairro Azulville e as cha-

mas chegaram próximas 
das casas, anteontem. 
As ruas ficaram tomadas 
pela fumaça. O sargento 
Marcos Roberto Dionísio, 
do Corpo de Bombeiros, 
relatou ter encontrado 
animais silvestres quei-
mados. No domingo, uma 
queimada assustou mo-
radores do Jardim Novo 
Horizonte, em São João 
da Boa Vista. Durante a 
manhã, parte do bairro fi-
cou coberta pela fumaça e 
as casas foram invadidas 
por cinzas. No dia ante-
rior, um incêndio destruiu 
300 hectares de matas no 
município de Pirassunun-
ga. As chamas atingiram 
parte de um terreno da 
Academia da Força Aérea 
(AFA). 

O inverno deste ano 
está mais seco que o de 
anos anteriores. De acor-
do com o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (In-
met), na maior parte do 
Estado o índice de chuva 
em julho ficou em torno 
de 10 milímetros - a média 
histórica é de 35 milíme-

tros. O aumento em quei-
madas às margens das 
rodovias levou a Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp) a 
iniciar uma campanha de 
alerta aos motoristas. Em 
2015, foram registrados 
4 551 focos de incêndio 
nos 6,4 mil quilômetros 
da malha gerenciada pela 
Artesp. 

AlERTA
Entre janeiro e maio 

deste ano, ainda fora do 
período da seca, acontece-
ram 2.662 focos, um au-
mento de 120% em rela-
ção ao mesmo período de 
2015. "Nas rodovias, além 
do problema ambiental, 
o alastramento do fogo 
representa insegurança 
para os motoristas, uma 
vez que a fumaça reduz 
a visibilidade", alertou a 
agência. Até setembro, 
as 267 telas eletrônicas 
nas rodovias vão exibir 
mensagens orientando o 
motorista a ligar gratui-
tamente para a concessio-
nária em caso de incêndio 
à beira da estrada.

Divulgação

As regras, no entanto, não valem para os vestibulares das 
universidades públicas que já adotam as cotas raciais

Desde o início do ano até anteontem, os satélites do Inpe registraram 1.702 queimadas no Estado
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O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, afir-
mou na quarta-feira, 3, 
que uma decisão da equipe 
econômica sobre eventual 
aumento de tributos para 
2017 será tomada dentro 
do prazo legal, ou seja, 
no envio do Orçamento 
da União para o próximo 
ano para o Congresso, que 
deve ser feito até o fim 
deste mês. Em palestra no 
Rio, Meirelles voltou a di-
zer que a alta de impostos 
é a última opção do gover-
no do presidente em exer-
cício, Michel Temer, após 
o corte de gastos e a bus-
ca de receita com privati-
zações, mas demonstrou 
confiança que ela não seja 
adotada. 

Questionado após a pa-
lestra sobre de onde vinha 
essa confiança, Meirelles 
respondeu que “o mais 
importante é a recupera-
ção da atividade econô-
mica”. O ministro citou 
a evolução da produção 
industrial, que subiu 1,1% 
em junho ante maio, como 
anunciado quinta-feira 
passada. A recuperação da 

atividade permite projetar 
uma recuperação na arre-
cadação com tributos. 

Segundo Meirelles, 
a arrecadação diminuiu 
cerca de 3 pontos por-
centuais como proporção 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) nos últimos anos e 
“basta parar de cair” para 
a situação melhorar. O 
ministro também desta-
cou que as projeções para 
o comportamento da ati-
vidade econômica estão 
melhorando, saindo de 
uma retração de 3,5% este 
ano para uma queda mais 
perto de 3%. 

“Existe uma tendência, 
sim, de melhora nas ex-
pectativas e a recuperação 
da produção industrial é 
uma demonstração muito 
clara”, disse Meirelles. 
Reajuste de servidores

Meirelles defendeu a 
aprovação de reajustes 
salariais para servidores 
públicos federais, mesmo 
diante da necessidade de 
cortar gastos públicos. 
“O governo não pode co-
meçar processo de ajuste 
dando calote em acordo 

O presidente da Fede-
ração Nacional de Distri-
buição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), 
Alarico Assumpção Jr, 
afirmou nessa terça-feira, 
2, que a crise econômica 
resultou no fechamento 
de 1.226 concessionárias 
no acumulado dos últi-
mos 15 meses. Este é o 
saldo das unidades que 
abriram e das que fecha-
ram no período. Os fe-
chamentos representam 
a eliminação de 124 mil 
empregos.

O mercado brasileiro 
de veículos novos enfrenta 

quedas nas vendas desde 
2013. No ano passado, o 
número de unidades ven-
didas recuou 26,5% em 
relação a 2014, o maior 
tombo em 27 anos. Neste 
ano, o setor acumula re-
tração de 24,68%. 

A Fenabrave revisou 
para baixo sua estimati-
va de vendas de veículos 
novos em 2016. Agora, a 
expectativa é de queda de 
18,2% sobre 2015, para 
2.009.889 unidades. A 
projeção anterior apon-
tava um recuo de 9,8%. 
Em 2015, as vendas fo-
ram de 2,569 milhões 

de unidades, incluindo 
automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ôni-
bus. Os números foram 
revisados após o mês de 
julho registrar 181.416 
unidades vendidas, baixa 
de 20,29% em relação a 
igual período do ano pas-
sado.

Em relação a junho, 
contudo, houve alta de 
5,59%. Com a nova pre-
visão, a estimativa se 
aproxima da feita pela As-
sociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), que 
espera retração de 19%.

Os estudantes interes-
sados em conseguir bolsas 
de estudos do Programa 
Universidade para To-
dos (ProUni) podem se 
candidatar às vagas re-
manescentes do processo 
seletivo referente a este 
segundo semestre. As ins-
crições on-line  devem ser 
feitas até o dia 26 de agos-
to.

Esse é o prazo para o es-
tudante não matriculado 
na instituição de educação 
superior na qual pretende 
se inscrever. Para os can-
didatos que já estudam na 
instituição, mas não têm 
a bolsa e pretendem ob-
tê-la, o prazo vai até 14 de 

novembro.
Pode fazer a inscrição 

o candidato que tenha fei-
to o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 
2015 e alcançado pontua-
ção mínima de 450 pon-
tos. Além disso, não pode 
ter tirado zero na redação.

Programa
Voltado para estudan-

tes que fizeram o ensino 
médio em escola pública 
ou, com bolsa integral, na 
rede particular e pessoas 
com deficiência, o ProU-
ni oferece bolsas de 100% 
para candidatos com ren-
da familiar bruta mensal 
de até um salário-mínimo 
e meio por pessoa.

A bolsa parcial é des-
tinada àqueles com renda 
familiar bruta mensal de 
até três salários-mínimos 
por pessoa. Também po-
dem participar do proces-
so seletivo os professores 
em efetivo exercício do 
magistério da educação 
básica, integrantes de 
quadro de pessoal perma-
nente de instituição públi-
ca. Eles concorrem exclu-
sivamente a bolsas para 
cursos de licenciatura. 
Nesse caso, não é necessá-
rio comprovar renda.

Confira mais informa-
ções na página do ProUni 
na internet (http://site-
prouni.mec.gov.br/).

Meirelles: decisão sobre eventual aumento 
de tributos será no fim deste mês

assinado”, afirmou. 
O ministro também 

argumentou que os rea-
justes, além de já estarem 
previstos em acordos fir-
mados pelo governo da 

presidente afastada, Dil-
ma Rousseff, são abaixo 
da inflação e não terão 
grande impacto nas des-
pesas, cujo problema é es-
trutural, devido as vincu-

lações constitucionais. 
Meirelles questionou 

ainda o senso comum 
de que o corte de gastos 
com pessoal, que passa-
ria pela possibilidade de 

se demitir os servidores, 
seria uma saída para os 
desequilíbrios fiscais. “O 
funcionário público tem 
estabilidade. Isso foi uma 
conquista do Estado bra-
sileiro, que protegeu a 
máquina pública do apa-
relhamento do Estado, 
como temos visto e está 
sendo enfrentado”, afir-
mou.

Previdência
Meirelles afirmou que 

a Previdência está sujei-
ta a um debate intenso 
dentro do governo para a 
apresentação de uma pro-
posta de reforma. O mi-
nistro disse que a reforma 
é necessária para garantir 
a sustentabilidade do sis-
tema.

“Mais importante do 
que a idade com que os 
trabalhadores vão se 
aposentar é a segurança 
de que vão receber suas 
aposentadorias”, afirmou 
Meirelles. O ministro 
também destacou que a 
equipe econômica está fa-
zendo esforço de criar re-
gras que viabilizem inves-
timentos de longo prazo.

em 15 meses, 1,2 
mil concessionárias 
fecharam as portas

Prazo de inscrição para 
bolsas remanescentes do 
ProUni vai até 26 de agosto

Mercado brasileiro de veículos novos enfrenta quedas nas vendas desde 2013

Pode fazer a inscrição o candidato que tenha feito o Enem e alcançado 
pontuação mínima de 450

Meirelles voltou a dizer que a alta de impostos é a última opção do governo

EEpitácio Pessoa

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e 
cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
10 - Comprovante de residência; 
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes); 
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes; 
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos); 
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos). 
 
 
Dia 05/08/2016 às 14:00 horas 
 
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
353º JULIANA CAMPOS TOLEDO 
RUA ELPÍDIO SALLES DUARTE, 328 – OURO VERDE 
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12412-370 
 

 
 

EDSON MACEDO DE GOUVÊA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

27ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 08 de agosto de 
2016, segunda-feira, às 18 horas.  

 
 

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  
 
 

I. Projeto de Lei n° 75/2016 , do Vereador José Carlos Gomes – Cal, 
que “Denomina uma rotatória de PADRE OSMAR BARBOSA (DE 
LAGOINHA)”. 
 
II. Projeto de Lei n° 76/2016 , do Vereador José Carlos Gomes – Cal, 
que “Denomina uma rotatória de JOSÉ BENEDITO ALVES DOS 
SANTOS”. 
 
III. Projeto de Lei n° 85/2016 , do Vereador Roderley Miotto, que 
“Altera a Lei n° 5.894, de 22 de março de 2016, que Denomina de 
RAMIREZ CLAUDINO DOS SANTOS a Unidade Básica de Saúde do 
bairro Maricá”. 
 
 
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente 

 
 

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

ATO N° 18, DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,

constituída pelo Ato n° 12/2016, para apurar indícios de

irregularidade  administrativa  cometida  pelo  Vereador

Martim Cesar.

VEREADOR  FELIPE  CÉSAR,  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de

Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art.  1º  Ficam  prorrogados  os  trabalhos  da  CEI  –  Comissão  Especial  de  Inquérito,

constituída pelo Ato n° 12/2016,  para  apurar  indícios  de irregularidade administrativa cometida pelo

Vereador Martim César, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 11 de agosto de 2016.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Publicada no Departamento Legislativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

 
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. 081/2016 (PMP 9495/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em 
exames de raio x, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 
17/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 151/2016 (PMP 15992/2016) – 
reabertura 
Para “aquisição lousa panorâmica e tela interativa, projetor multimídia, 
notebook, instalação e confi guração da lousa/projetor e capacitação dos 
educadores da rede pública de ensino”, com entrega dos envelopes dia 
16/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 204/2016 (PMP 21041/2016) 
Para “aquisição de gás de cozinha para alimentação escolar”, com entrega 
dos envelopes dia 17/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 206/2016 (PMP 21043/2016) 
Para “aquisição de tinta para demarcação viária e solvente”, com entrega dos 
envelopes dia 18/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2016 (PMP 18487/2016) 
Para “cadastramento de artistas e profi ssionais de arte e cultura nos programas 
‘Pinda em Cena’, ‘Cultura para Todos’ e ‘CEU das Artes’, para fomento à 
cultura municipal de Pindamonhangaba”, com recebimento dos documentos 
de 05 a 24/08/2016, das 09h às 16h no Departamento de Cultura. 

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. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 088/2016 (PMP 10410/2016) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, homologou, em 26/07/2016, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para disponibilizar 
profi ssional em reumatologia para realização de consultas, pelo período de 12 
meses”, em favor da empresa Ferreira & Silva Serviços Médicos Ltda, o item 
01, no valor total de R$ 300.000,00. 

PREGÃO Nº. 170/2016 (PMP 16968/2016) 
A autoridade superior homologou, em 26/07/2016, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica (alarme monitorado), 
com fornecimento de equipamentos, incluindo o fornecimento, a instalação e 
manutenção de todas as peças, partes ou componentes, bem como de todos 
os materiais de instalação necessários ao seu perfeito funcionamento (em 
regime de comodato), conforme termo de referencia período de doze meses”, 
em favor da empresa RVA Security Comércio e Serviços de Sistemas de 
Segurança Ltda, o item 01, no valor total de R$ 144.000,00. 

PREGÃO Nº. 173/2016 (PMP 16971/2016) 
A autoridade superior homologou, em 26/07/2016, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra que cuida de “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos ofi ciais 
pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira Cesar, com abrangência 
nacional, por um período de 12 meses”, em favor da empresa Mapfre Seguros 
Gerais S/A, o item 01, no valor total de R$ 9.350,00. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 164/2016 
A autoridade superior homologou, em 21/07/2016, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada no 
fornecimento de persianas, incluindo mão de obra e materiais necessários 
a instalação com a fi nalidade de atender a Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, por um período de 12 meses”, em favor da empresa MAT 
Justino Persianas ME, o item 01 no valor de R$ 250.000,00, e o item 02 no 
valor de R$ 8.400,00. 

PREGÃO Nº. 171/2016 (PMP 16969/2016) 
A autoridade superior homologou, em 29/07/2016, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “aquisição de ferramentas que serão utilizados 
pelo Departamento de Serviços do Município”, em favor das empresas: 7R 
Comercial EIRELI ME, os itens 09, 12, 20, no valor total de R$ 1.910,60; DL 
Ishizucka EPP, os itens 03, 04, 05, 08, 15, 17, 21, 22, 23, no valor total de R$ 
5.293,80; Fergavi Comercial Ltda EPP, os itens 01, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 19, 
no valor total de R$ 983,50. Itens imprósperos: 02, 16, 18. Itens desertos: 24, 
25. 

PREGÃO Nº. 176/2016 (PMP 16974/2016) 
A autoridade superior homologou, em 28/07/2016, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “Aquisição de lanche, refrigerante e suco 
para atender ao Departamento de Cultura nos eventos: Encontro de Grupos 
Folclóricos, Circuito Cultural Paulista, Proac, Pinda em Cena, FESTE, Festil, 
Festipoema, Juventrovas, Semana da Consciência Negra, Natal, ofi cinas e 
Workshops. Neste temos que proporcionar lanche aos envolvidos”, em favor 
das empresas: GMC Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda EPP, os 
itens 03, 04, 05, no valor total de R$ 14.870,00; Maria de Lourdes de Souza 
Rezende ME, os itens 01, 02, no valor total de R$ 16.600,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 121/2016 (PMP 12395/2016) 
Foi fi rmado o contrato 173/2016, de 22/07/2016, para “contratação de empresa 
especializada em fornecimento e instalação de cortinas e persianas”, no valor 
de R$ 13.086,00, vigente por 04 meses. Assina pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, 
empresa MAT Justino Persianas ME, o Sr Cleves Mucio Justino. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº. 148/2016 (PMP 14944/2016) 
Foi emitida a autorização 1170/2016, de 20/07/2016, no valor de R$ 
129.077,40, em favor de Global Editora e Distribuidora Ltda, e a autorização 
1171/2016, de 20/07/2016, no valor de R$ 18.837,00, em favor de Noemia 
Silva dos Santos de Assis ME, na licitação supra que cuida de “aquisição de 
dicionários para as unidades escolares municipais”. 

*** RERRATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016 (PMP 10205/2016) 
A Autoridade Superior, considerando os pareceres da Secretaria de Governo 
e Integração, Comissão de Avaliação do Espaço Juventude e Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, manifestou-se pelo não conhecimento 
do recurso interposto pela empresa Muller Anderson Marin Zeferino 
28282065803 (proc. ext. 18.783 de 29/06/2016) devido ao mesmo se encontrar 
intempestivo, entretanto, visando evitar qualquer vicio ou nulidade no presente 
certame e que cabe a Administração rever seus atos, considerando a reanalise 
da Comissão de Avaliação, resolveu alterar a classifi cação das ofi cinas de 
fotografi a analógica e digital, e rerratifi cou, em 28/07/2016, a homologação 
do certame datada de 23/06/2016 publicado no Jornal Tribuna do Norte em 
24/06/2016, conforme segue: 01º Fernanda Victor Ferreira do Amaral Gurgel 
- 14 pontos (mediante critério de desempate, com apresentação de certifi cado 
de graduação reconhecido pelo MEC), 2º Francisco Antônio Leite de Freitas 
Filho – 14 pontos, 3º Muller Anderson Marin Zeferino – 12 pontos, 4º Pedro de 
Camargo – 09 pontos, 5º Rafael Expedito da Silva – 06 pontos, 6º Mayra da 
Silva Souza – 05 pontos. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 147/2015 (PMP 16437/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2016, de 12/07/2016, ao contrato 167/2015, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em seguro veicular 
para a frota do Departamento de Assistência Social”, para prorrogação até 
27/07/2017 e reajuste de 10,18% conforme variação do IPC-FIPE para R$ 
1.805,85. Assina pela contratante a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e 
pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Luro. 

PREGÃO Nº. 161/2015 (PMP 18260/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2016, de 20/07/2016, ao contrato 194/2015, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição, sem 
exclusividade, de peças e /ou componentes genuínos ou originais de fábrica 
em caminhões e ônibus da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, 
para acréscimo de 17,166666666%, correspondente a R$ 54.075,00. Assina 
pela contratante o Sr Marcos Antonio Guerrero, e pela contratada, empresa 
Elizandra Mara de Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº. 174/2016 (PMP 16972/2016) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 
27/07/2016, deserta 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 na especialidade de oftalmologia para 
realização de exames, pelo período de 12 meses”. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0011658-35.2009.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Município de Pindamonhangaba 
Requerido: Armando Tiyoshi Inaoka 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Município de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa - 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Armando Tiyoshi Inaoka 
Documentos da Executada: RG: 5796688 
Execução Fiscal nº: 0011658-35.2009.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 13/10/2009 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010308 
Valor da Dívida: R$ 568,25 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de julho de 2016. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0011291-11.2009.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Municipio de Pindamonhangaba 
Requerido: Luzia Raimundo de Araujo 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Municipio de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa - 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Luzia Raimundo de Araujo 
Documentos da Executada: OUT: IM00010300 
Execução Fiscal nº: 0011291-11.2009.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:13/10/2009 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010300 
Valor da Dívida: R$ 362,74 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de julho de 2016. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0011426-72.1999.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Silvia Castilho Silva 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por 
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e 
despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob 
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Silvia Castilho Silva 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0011426-72.1999.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 18/101999 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 5112 
Valor da Dívida: R$485,64 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de julho de 2016. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

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. 177/2016 (PMP 18005/2016) – reabertura 
Para “contratação de instituição fi nanceira para processamento de folha de pagamento dos 
servidores da Prefeitura, aposentados e pensionistas do Fundo de Previdência (FPMP), através de 
créditos em ‘conta salário’ e/ou ‘conta corrente’, com exclusividade, pelo período de 60 meses”, com 
entrega dos envelopes dia 16/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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



PINDAMONHANGABA Tribuna do Norte

COTIDIANO
54 DE AGOSTO DE 2016

PM usa fotos de celebridades 
para 'fortalecer a marca'

Mulheres querem mais e melhores 
informações sobre a zika, diz pesquisa

Portal libera 
descontos de até 
80% para alunos 

O Portal Bolsas de Es-
tudo está com inscrições 
abertas para bolsas de es-
tudo de até 80% nos cur-
sos de pós-graduação e até 
50% para graduação em 
todas as regiões do país. 
Os descontos valem desde 
a primeira mensalidade. 

As inscrições para as 
180 mil vagas entre gradu-
ação e pós-graduação po-
dem ser realizadas gratui-
tamente pelo site http://
portalbolsasdeestudo.
com.br/. Basta escolher 
o curso desejado e seguir 
passo a passo cada etapa 
de inscrição. É imprescin-
dível seguir todo o proce-
dimento. 

Mais informações po-
dem ser adquiridas na 
central de atendimento: 
(11) 2591-2900 ou através 
do whatspp: (11) 94555-
0023 e e-mail: contato@
portalbolsasdeestudo.
com br.

ESPONTÂNEO

A Polícia afi rma que as fo-
tos são concedidas de forma 
"voluntária e espontânea" por 
pessoas que apoiam a insti-
tuição - e não somente com 
artistas ou personalidades. 
Por meio de assessoria, Fer-
nando Prass diz que fez a foto 
há cerca de dois anos, não sa-
bia do uso recente dela, mas 
que não vê problemas em 
participar da comemoração. 
Já a de Ana Carolina afi rmou 
inicialmente que a cantora 
mora no Rio, não tem relação 
com a corporação e que não 
foi consultada sobre o uso da 
imagem. Em nova nota, dis-
se que "certamente ela (Ana 
Carolina) não se oporia a des-
tacar o trabalho de quem de-
fende os cidadãos e zela pela 
segurança".

"Eu fi z essa foto?", per-
gunta o ator Luís Henrique, 
intérprete da personagem 
Mamma Bruschetta, ao ser 
questionado pela reportagem. 
Após ver a imagem, se lem-
bra: recebeu uma equipe da 
PM para uma pauta no progra-
ma Mulheres, da TV Gazeta, 
sua ex-emissora, e aceitou po-
sar com a placa. Publicada no 
dia 11 de julho, a postagem é 
uma das mais recentes. "Não 
foi agora, não. Foi já algum 
tempo atrás", afi rma, com 
convicção. É que a foto ainda 
denuncia os quilos que perdeu 
em um regime feito em 2015.

O humorista Carlos Alber-
to de Nóbrega, apresentador 
de A Praça é Nossa, do SBT, 
diz que não sabia da campa-
nha. "Não vou dizer que não 
fi z a foto, sinceramente não 
me lembro", afi rma, em entre-
vista por telefone. "É alguma 
coisa que me compromete?", 
pergunta. O ator fi ca mais 
tranquilo com a descrição 
da imagem, em que aparece 
sentado no famoso banco da 
praça, segurando a placa da 
corporação. "Ah, isso pode. 
Não tem problema nenhum, 
eu confi o neles."

Para Nóbrega, os policiais 
militares são alvo de "covar-
dia". "Quando um bandido 
mata um policial, não aconte-
ce absolutamente nada; mas 
quando um policial mata, o 
cara vira bandido", afi rma. 
"Eles ganham mal, arriscam 
a vida. Eu já cansei de dizer 
isso no programa: toda bala 
perdida é da polícia, nunca do 
bandido. É impressionante."

Sorridente, o ator posa 
em meio ao cenário de A Pra-
ça é Nossa. A PM, no entanto, 
afi rma que as fotos são feitas 
sem produção, muitas vezes 
por meio de celular. A repor-
tagem entrou em contato com 
as assessorias do treinador 
Tite, da apresentadora Sabri-
na Sato, do apresentador Da-
tena, do cantor Luan Santana, 
do ex-jogador Cafu, e da can-
tora Anitta, que também apa-
recem na campanha, mas não 
obteve resposta.

Em março de 2015, 
a cantora Ana Carolina 
recebia admiradores no 
seu camarim em uma 
casa de show de São Pau-
lo, onde realizou uma 
das apresentações da 
turnê do premiado disco 
#AC. Entre as pessoas, 
uma mulher segurava 
uma plaquinha branca, 
gravada com o logoti-
po da Polícia Militar e o 
slogan #PodeConfi arP-
MESP. Na sua vez, a mu-
lher se apresentou como 
policial e fã da cantora. 
Não seria possível que 
Ana Carolina segurasse 
a placa para uma foto? 
O resultado do encontro 
foi publicado mais de 
um ano depois em uma 
rede social da PM, como 
parte de uma campanha 
ofi cial para fortalecer a 
marca da instituição.

Divulgada no Insta-
gram da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, 
a campanha reúne fo-
tos de diversas celebri-
dades, entre as quais a 
cantora Anitta, a apre-
sentadora Sabrina Sato 
e o atual treinador da 
seleção brasileira, Tite. 
Junto com as imagens, 
a corporação encaminha 
mensagens de agrade-
cimento pelo carinho, 
respeito e apoio. A pri-
meira publicação foi no 
dia 15 de dezembro, ani-
versário de 184 anos da 
PM, dando início a uma 
espécie de contagem re-
gressiva para a 185ª co-
memoração.

Na imagem de es-
treia, o goleiro Fernan-
do Prass, vestido com 
uma camisa de treino do 
Palmeiras, usa as duas 
mãos para segurar a pla-
ca da PM. Ele sorri para 
a câmera com uma ex-
pressão muito mais sim-
pática do que quando 
declarou, ao sair de uma 
partida disputada meses 
depois, "é o fi m do País 
uma criança de 10 anos 
ser morta pela polícia". 
A referência era a um 
caso ocorrido em junho, 
na zona sul da capital 
paulista, envolvendo 
dois menores

Segundo a PM, o ob-
jetivo da campanha é 
"fortalecer ainda mais a 
marca" da instituição. O 
slogan "Você pode con-
fi ar!" vem da quantidade 
de atendimentos que a 
corporação realiza todos 
os dias. "Por ser aciona-
da diariamente por mais 
de 150 mil pessoas no 
Estado, em média, pelo 
telefone 190, demonstra 
ser uma das mais confi -
áveis instituições brasi-
leiras", diz, em nota.

Em meio a uma epi-
demia de zika no país, 
doença que provoca má 
formação fetal e proble-
mas de desenvolvimen-
to em bebês, mulheres e 
gestantes reclamam da 
falta de informação no 
sistema de saúde, público 
ou privado, e na impren-
sa. Para elas, que querem 

também políticas públi-
cas para exterminar o 
vetor da doença, o mos-
quito Aedes aegypiti, e 
apoiá-las no tratamento, 
a mídia e os profi ssionais 
de saúde acabam geran-
do angústias ao difundir 
“sofrimento” e em não 
dar orientações relevan-
tes.

As opiniões são de 
grávidas das classes C e 
D entrevistadas em São 
Paulo, Recife e João Pes-
soa, em abril, reunidas 
em pesquisa do Instituto 
Patrícia Galvão – Mídia 
e Direitos, em parceria 
com o Data Popular e 
apoio da ONU Mulheres, 
divulgada esta semana.

       SANEAMENTO
Mesmo que faltem informações sobre a doença em si, a pesquisa confi rma que as mulheres têm clareza sobre a 

origem da zika e as formas de erradicar o mosquito transmissor, vetor de outras doenças, como a dengue.
Mais do que campanhas de cuidados domésticos, elas querem, segundo a pesquisa, saneamento básico, água potá-

vel e coleta de lixo das prefeituras dos municípios onde habitam. Elas já constataram que as áreas com mais pessoas 
infectadas são aquelas mais pobres em suas cidades.

“As mulheres têm clareza que essa é uma epidemia que tem a ver com os determinantes sociais e de saúde, com res-
ponsabilidade dos governos municipais, que tem de fazer algo [para resolver os problemas da falta] de água, de sane-
amento [de coleta] de lixo”, disse a representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, ao cobrar 
também mudanças na abordagem de saúde. “Dá para ver que há problemas de distanciamento [no atendimento]”.

      DISCRIMINAÇÃO NO ATENDIMENTO
Na avaliação da médica e pesquisadora Jurema Werneck, da organização não governamental Criola, que foi con-

sultora da ONU Mulheres, é preciso investigar mais por que as mulheres saem das consultas com dúvidas e sugere que 
há discriminação no atendimento.

“A pesquisa não diz isso claramente, mas cabe levantar, além dos problemas de baixa qualidade ética e humana de 
muitos profi ssionais [de saúde], no sentido da relação entre pessoas, no sistema público, privado ou conveniado, cabe 
ver o que infl uencia essa baixa qualidade de atendimento”, disse Jurema. “Algumas pesquisas já apontam que, por trás 
disso está o racismo, a questão geracional – boa parte das grávidas são jovens – e a questão de classe”.

As entrevistadas também confessaram que se sentem sozinhas e angustiadas por terem de se proteger da zika. Elas 
comentaram sobre a difi culdade de usar o repelente, que é caro e, muitas vezes, causa enjoo, roupas de mangas cumpri-
das, apesar do calor em algumas regiões, além de terem citado a difi culdade de convencer parceiros a usar preservativos.

      POUCAS INFORMAÇÕES
Segundo a pesquisa, mulheres buscam informações sobre a síndrome da zika congênita, que passa da mãe ao bebê, 

na barriga, mas mesmo nas unidades de saúde, três em cada dez não encontram. “A consulta é muito rápida, a maio-
ria nem olha para sua barriga”, disse uma delas.

Muitas saem com dúvidas dos consultórios, sem saber, por exemplo, que podem pegar a doença durante toda a ges-
tação e não apenas nos três primeiros meses – hipótese que chegou a ser cogitada cientifi camente, mas já foi afastada – e 
que devem usar camisinha para evitar o contágio em relações sexuais, mesmo com o próprio parceiro – que pode ter sido 
picado pelo Aedes aegypti. Falta esclarecer também que a amamentação e vacinas não transmitem o vírus da zika.

      JORNALISMO NO COMBATE À ZIKA
Para apontar caminhos, as entrevistadas cobram uma mudança de viés na cobertura jornalística da doença. 

Querem menos “sofrimento” das famílias nas telas, jornais, programas de rádios e sites de notícias e mais informações 
sobre como evitar e lidar com a doença.

“Eles [as mídias] mostram uma parte muito feia, expõem as crianças. Eu boto aquilo na cabeça e fi co triste, angus-
tiada. A gente se coloca no lugar das pessoas, daquela mãe, e dá um desespero”, desabafou uma delas.
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Cantora Ana Carolina foi a primeira a ter foto tirada pela PM
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Neymar deve comandar 
seleção contra África do Sul

Palmeiras vende Gabriel 
Jesus por R$ 115 milhões 
para Manchester City

Micale demonstra 
bom humor

Rogério Micale já havia de-
monstrado que o bom humor é 
sua marca pessoal em outras três 
coletivas de imprensa, uma na 
preparação na Granja Comary e 
outras duas em Goiânia, antes e 
depois do amistoso contra o Ja-
pão. Na quarta-feira (3), véspera 
da estreia do Brasil, que enfrenta 
a África do Sul hoje, às 16 horas, 
em Brasília, pelo futebol masculi-
no dos Jogos Rio 2016, foi a vez da 
entrevista ofi cial da competição 
pré-jogo.

Quem esperava uma postura 
mais protocolar ou algo mais rí-
gido por conta da proximidade da 
competição, se enganou comple-
tamente. Mais uma vez, o técnico 
arrancou risadas dos jornalistas 
e chegou a mudar o esquema da 
programado para a entrevista.

- Vou dar respostas mais cur-
tas para lhe ajudar, beleza? - disse 
Micale ao tradutor, que acabou 
dispensado das respostas seguin-
tes por ausência de estrangeiros 
no local.

Em uma das respostas que 
mais tirou a imprensa do sério na 
sala de coletiva do Estádio Nacio-
nal de Brasília, Micale falava da 
escalação, que ele optou por não 
confi rmar. O repórter brincou se 
pelo menos o próprio treinador 
estaria em campo.

- Espero que sim. Se eu não 
perder a credencial né?! Porque 
pode acontecer.

No fi m da entrevista, veio o 
ponto alto da entrevista. Micale 
foi perguntado qual seria sua so-
lução caso estivesse perdendo um 
jogo e já tivesse utilizado todos os 
seus jogadores ofensivos, titulares 
e reservas, sem conseguir mudar 
a situação. A pergunta: “a quem 
você recorreria?”.

- Jesus Cristo!

O atacante Neymar é o 
jogador de futebol mais ba-
dalado do Brasil e das Olim-
píadas. Além de ser capitão 
da Seleção, cabe ao atleta 

comandar o time em busca 
do inédito outro Olímpico.

Hoje, às 16 horas, ao 
lado de Gabigol e Gabriel 
Jesus, o jogador terá uma 

função similar a que faz no 
Barcelona.

Rógerio Micale não deu 
muitas pistas de como o 
time deve jogar, mas ao que 

tudo indica, o ataque deve 
formar como um triângu-
lo – com Neymar e Gabigol 
fazendo a movimentação e 
Gabriel Jesus isolado.

Rogério Micale conversa com Neymar durante treino em Brasília

O Manchester City garantiu a 
contratação de Gabriel Jesus, de 19 
anos, pelo valor de 32 milhões de 
euros (R$ 115 mi, cotação do dia 21, 
quando o as partes encaminharam 
o acordo); o Palmeiras fi cará com 
pouco mais de 20,75 mi de euros (R$ 
76 mi), valor que engloba a porcen-
tagem do empresário Fábio Caran.

O clube inglês venceu con-
corrência com outros grandes 
europeus, como Bayern de Muni-
que, Real Madrid e Barcelona. Os 
três também tentaram comprar 
os direitos econômicos do jovem 
atacante, que preferiu o projeto 
comandado por Pep Guardiola.

De acordo com informações 
publicadas pelo Globoesporte.com 
e confi rmadas pelo UOL Esporte 

com pessoas envolvidas na nego-
ciação, o Palmeiras ainda registrou 
futuros lucros no contato: 5% 
de uma futura venda irá para os 
cofres alviverdes, assim como o 
clube também terá direito a alguns 
bônus, dependendo do desempe-
nho do atacante na Inglaterra.

Embora negociado para o clube 
da PremierLeague, Gabriel Jesus 
permanecerá no Palmeiras até o 
fi m do ano. O atacante assinou 
contrato até 2021.

A equipe brasileira estipulou a 
saída do jovem atleta somente em 
janeiro para segurá-lo durante a 
disputa do Campeonato Brasileiro; 
o City não se opôs à reinvidicação 
e anunciou o negócio no início da 
tarde dessa quarta-feira.

Atacante do Palmeiras durante treino da seleção olímpica

Pelé consultará patrocinador antes de 
aceitar convite para acender pira olímpica

Pelé revelou na noite de 
terça-feira, em um evento 
no Rio, que só nesta quin-
ta confirmará se acenderá 
a pira olímpica dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro. 
Ele afirmou que tem compro-
missos e precisa desmarcar 
uma viagem para participar 
da cerimônia de abertura da 
Olimpíada na noite da pró-
xima sexta, no estádio do 
Maracanã.

“Já fui consultado várias 
vezes sobre isso. O presidente 
(do COB, Carlos Arthur Nuz-
man) e o presidente do COI 
(alemão Thomas Bach) fi ze-
ram o convite pessoalmente. 
Tenho contratos e teria que 
estar viajando. Se eu conse-
guir desmarcar os compro-
missos que eu tenho, eu gos-
taria de ter a honra de poder 
comparecer. Se eu vou estar 
aqui para acender a pira, eu 
ainda não posso afi rmar”, dis-
se o Rei do Futebol, em entre-
vista coletiva.

O ex-camisa 10 da seleção 
brasileira disse que a sua mar-
ca pertence a uma empresa 
norte-americana, que precisa 
ser consultada sobre o assun-
to. Afi rmou ainda que “como 
brasileiro” gostaria de cum-
prir a tarefa, mas lembra que 
tem compromissos.

Pelé é um dos três nomes 
cogitados para acender o fogo 
olímpico. Também aparecem 
na lista os nomes do ex-tenis-

ta Gustavo Kuerten e do ex-
velejador Torben Grael.

Rei defende Neymar

Questionado sobre a escolha 
de Neymar como capitão da se-
leção brasileira, Pelé defendeu 
o atacante. “Pela experiência 
que ele já tem, apesar da pou-
ca idade, ele jogou na Europa, 
no Barcelona, e ele pode ser o 
capitão, sim. A vida particular 
dele é outra coisa”, disse Pelé, 
lembrando que todos os outros 
jogadores gostam de Neymar, 
característica que ele vê como 
importante para um capitão.

De acordo com Pelé, a 
maior pressão que a seleção 
pode sofrer, nesta Olimpíada, 
é interna. “A pressão de ter 
que ganhar realmente é uma 
coisa bem pesada”, disse, se 
referindo à expectativa, atri-
buída ao time de futebol bra-
sileiro, por competir em casa.

Em evento no Jockey Clu-
be Brasileiro, Pelé lançou a 
sua nova academia de fute-
bol. A instituição atenderá 
crianças e jovens, oferecendo 
aulas de futebol e educação 
formal, e deve ser inaugurada 
no fi nal de 2017, na cidade de 
Resende (RJ).

Pelé é um dos três nomes cogitados para 
acender o fogo olímpico

Micale demonstra 
Divulgação

Divulgação

Divulgação


	TN0401
	TN0402
	TN0403
	TN0404
	TN0405
	TN0406

