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Abertura da Rio 2016 acontece às 
20 horas; diretora admite “gambiarra”

Com estoque baixo, hemonúcleo 
lança campanha de doação externa

Número de visitantes nos 
shopping centers cai 2,19%

Produção de veículos cresce 
4,7% em julho ante junho, 
mas cai 15% em um ano

Saques superam depósitos na 
poupança pelo sétimo mês

Com orçamento bem 
menor do que as últimas 
edições das Olímpiadas, 
a cerimônia de abertura 
da Rio 2016, que acontece 
hoje às 20 horas, no Ma-
racanã, vai tentar entreter 
o público com apostas no 
espírito alegre do brasilei-
ro. Sem divulgar o valor, 
os diretores e produtores 
da cerimônia informaram 
que o espetáculo vai con-
tar com projeções, criativi-
dade e “gambiarra”.

Já bastante criticada 
por conter alguns cantores 
sem expressão no cenário 
mundial e ainda com con-
testação sobre a qualidade 
das músicas, como Anitta 
e Ludmilla, o evento vai 
buscar ‘distrair’ o público 
no estádio e ao redor do 
mundo.

PELÉ VAI PARTICIPAR, MAS NÃO É CERTEZA ACENDER PIRA OLÍMPICA

O Hemonúcleo de Taubaté – órgão res-
ponsável por coletar sangue e distribuir 
para hospitais da região – lançou o ca-
lendário de coleta externa para o mês de 
agosto. Assim, as pessoas que quiserem 

doar sangue podem ir à sede da instituição 
ou a seus parceiros, em diversas cidades 
da região.

Segundo o órgão, uma doação pode aju-
dar a salvar até quatro vidas.

O número de visitantes nos 
shopping centers do Brasil re-
cuou 2,19% em julho na com-
paração com o mesmo mês do 
ano passado. Já na comparação 
com junho, houve um aumento 
de 4,94%, conforme pesquisa 
realizada pela Associação Brasi-
leira de Shopping Centers.

De acordo com o levanta-

mento, a região Sudeste regis-
trou o maior recuo na compa-
ração anual, com retração de 
3,30%, seguido do Nordes-
te, com 2,73%, e do Sul, com 
1,18%.

No acumulado entre janeiro 
e julho, a queda no setor foi de 
4,25% em relação aos mesmos 
meses de 2015.

A produção de veículos do 
Brasil em julho subiu 4,7 por 
cento sobre junho, a 189,9 mil 
unidades, informou a associa-
ção de montadoras Anfavea. No 
comparativo com julho de 2015, 
o volume montado foi 15,3 por 
cento menor.

Enquanto isso, as vendas de 
veículos novos no país no mês 
passado somaram 181,4 mil 
unidades, alta de 5,6 por cento 
ante junho e queda de 20,3 por 
cento na comparação com um 
ano antes.

Os saques na poupança su-
peraram os depósitos pelo sé-
timo mês seguido. A retirada 
líquida (descontados depósitos) 
fi cou em R$ 1,115 bilhão, em 

julho, de acordo com dados do 
Banco Central.

O resultado negativo foi, po-
rém, menor do que o do mesmo 
mês de 2015: R$ 2,453 bilhões. 
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Produtores esperam sucesso, apesar das 
difi culdades encontradas para o evento
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Divulgação

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu na 
quarta-feira (3) que as leis 
estaduais que determi-
nam a instalação de equi-
pamentos para bloquear 
sinal de celular em presí-
dios são inconstitucionais. 
As normas estavam sendo 
questionadas por opera-
doras de telefonia, que fo-
ram obrigadas a arcar com 
os custos da tecnologia.

A tese defendida pela 
Associação Nacional das 
Operadores de Celular 
(ACEL) foi a de que a re-
gulamentação sobre te-
lecomunicações é uma 
competência da União e, 
portanto, não caberia aos 
Estados decidir sobre blo-
queio de aparelhos celula-
res. Ao todo, foram julga-
das cinco Ações Diretas de 
Inconstitucional movidas 

pela organização contra a 
legislação de quatro Esta-
dos: Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e 
Bahia.

O placar terminou em 
8 a 3. Votaram a favor das 
empresas de telecomuni-
cação os ministros Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio 
Mello, Dias Toff oli, Teori 
Zavascki, Luiz Fux, Cár-
men Lúcia, Celso de Mello 
e Ricardo Lewandowski. 
Já os ministros Edson 
Fachin, Luís Roberto Bar-
roso e Rosa Weber foram 
contra as ações movidas 
pela associação.

Segundo Gilmar Men-
des, o ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, está 
atento a essa questão e es-
tuda uma maneira de coi-
bir o uso de celulares nos 
presídios brasileiros.

O Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural do Esta-
do de São Paulo - SiCAR
-SP atingiu, neste fim de 
semana, a marca de 300 
mil inscritos, represen-
tando mais de 92,13% 
dos imóveis rurais do Es-
tado.

Os números revelam 
a preocupação de pro-
prietários e possuidores 
na adequação ambiental 
de seus imóveis, além de 
uma bem-sucedida rede 
de apoio e articulação 
entre diversas esferas do 
poder público, entidades, 
ONGs e sociedade civil.

Sobre o SiCAR-SP
Lançado em junho de 

2013, o SiCAR-SP consis-
te em um grande banco 
de dados, que já tem re-
levante impacto na gestão 
ambiental do Estado. So-
mente com o CAR, o pro-
prietário rural tem acesso 
a fi nanciamentos e paga-
mentos por serviços am-
bientais (PSA), além de 
ser o primeiro passo para 
a regularização ambiental 
do imóvel.

Anfape explica por que o seguro popular só fi cou no papel

Em 25 dos 27 Estados brasileiros, os pode-
res Legislativo e Judiciário vêm ignorando 
as restrições impostas pela Lei de Respon-

sabilidade Fiscal (LRF) e aumentando seus gastos 
acima do crescimento da receita. Com isso, acabam 
retirando recursos de outras áreas, como as sociais, 
e difi cultam o ajuste das contas públicas estaduais. 

Um levantamento do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz), que reúne secretários es-
taduais de Fazenda, concluiu que nesses 25 Estados 
esses órgãos contam com uma prática mais benéfi ca 
para liberação de seus recursos do que a que vale 
para o Executivo.

Para o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Pú-
blico, os recursos de um ano são liberados em duo-
décimos (1 doze avos) mensais, calculados com base 
no valor previsto no Orçamento. Para os demais 
órgãos, esse cálculo é feito em cima do valor efeti-
vamente arrecadado. Em tempos de recessão e frus-
tração de receita, essa diferença de regras provoca 
distorções importantes Pela Constituição Federal, o 
repasse do duodécimo é obrigatório para os órgãos 
do Judiciário, Legislativo, Ministério Público e De-
fensoria Pública até o dia 20 de cada mês.

Esse quadro tem levado a uma realidade fi scal em 
que os gastos com esse poderes independentes cres-
ce mais do que as despesas totais, principalmente 
nos Estados mais pobres. No caso mais aberrante, 
no Piauí, a despesa total entre 2002 e 2015 cresceu 
4,4%, enquanto a dos poderes independentes cres-
ceu 5,9%. Já o gastos sociais aumentaram bem me-
nos: 2,6%. 

Uma análise caso a caso mostra que os gastos 
com Legislativo e Judiciário - poderes que também 
foram benefi ciados na discussão da lei de socorro 
aos Estados - cresceram mais do que os realizados 
com programas sociais básicos em 21 dos 27 Esta-
dos brasileiros. Uma tendência claramente coloca-
da pelos números é que, nos Estados mais pobres, 
as despesas com Judiciários e Legislativos crescem 
mais do que com educação, saúde e segurança pú-
blica. Isso não ocorreu, porém, nos Estados mais ri-
cos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Para o economista José Roberto Afonso, profes-
sor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) 
e um dos idealizadores da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, essa prática fere preceito básico da LRF que 
prevê a liberação de despesa apenas se houver en-
trada de receita correspondente. Essa regra, afi rma 
ele, é corretamente seguida no caso da União, que 
considera efetivamente o arrecadado e também a 
meta fi scal. “Se a arrecadação efetiva fi cou abaixo 
da orçada, se a meta fi scal exige superávit primário, 
por exemplo, isso tudo é ignorado por esses órgãos”, 
critica.

“Parece que o que falta é coerência para que 
quem fi scaliza o cumprimento da lei denuncie a ir-
regularidade e julgue os eventuais crimes”, diz. Para 
ele, sem coerência política e competência técnica na 
revisão das regras, pode ser difícil retomar a credi-
bilidade da política fi scal.

Despesas de 
Legislativos e 
Judiciários estaduais 
crescem acima de 
gastos sociais

STF decide que leis de bloqueio de 
celulares em presídios são inconstitucionais

Fux, por sua vez, afi r-
mou que o governo fede-
ral não pode transferir 
a sua obrigação para as 
concessionárias. “Os celu-
lares entram nos presídios 
por omissão do Estado, e 
este quer repassar os cus-
tos para as empresas?”, 
questionou.

Os três ministros ven-

cidos defenderam que as 
legislações estaduais, 
que determinam a ins-
talação de equipamen-
tos para bloquear si-
nal de celular, são uma 
questão de segurança e 
não invadem competên-
cia da União ao regula-
mentar serviço de tele-
comunicações.

ALGUMAS NOVAS FUNCIONALIDADES FORAM INCORPORADAS 
NO SISTEMA NOS ÚLTIMOS MESES, ENTRE ELAS:

REGULARIZAÇÃO DE RESERVA LEGAL
Ao efetuar o cadastro, o proprietário/possuidor de imóvel que possui áreas com excedente de 

vegetação ou em processo de restauração poderá manifestar seu interesse em disponibilizá-las 
para a compensação de Reserva Legal de outros imóveis. Informações como o número do CAR, o 
município do imóvel e a área disponível para compensação serão disponibilizados num Banco de 
Áreas. Os proprietários/possuidores de imóveis que apresentam défi cit de Reserva Legal poderão 
identifi car as áreas nesse Banco e solicitar contato. O sistema permite o envio de mensagem dire-
ta, respeitando todas as regras de sigilo de informações.

RESTAURAÇÃO DE APPS
O proprietário pode disponibilizar Áreas de Preservação Permanente (APP) desprovidas de 

vegetação para restauração ecológica com recursos de terceiros, dentro do âmbito do Programa 
Nascentes.

Quem ainda não iniciou ou concluiu o cadastro de seu imóvel está convidado a fazê-lo 
o mais breve possível. Apesar da prorrogação do prazo até 31 de dezembro de 2017, o Pro-
grama de Regularização Ambiental será lançado em breve e somente imóveis já cadastrados 
poderão solicitar a adesão ao Programa, por meio da apresentação de um projeto (Projeto de 
Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas - PRADA) e informações complementares.

Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural-SP chega a 300 mil inscritos

O Seguro Auto Po-
pular já existe no Bra-
sil, porém, apenas no 
papel. Na prática, os 
consumidores brasi-
leiros que buscam por 
uma alternativa mais 
barata à apólice tradi-
cional continuam sem 
assistência. E por quê?

A Anfape – Associa-
ção Nacional dos Fa-
bricantes de Autopeças 
– explica que a moda-
lidade começou a valer 
no último 1 de abril mas 

as suas regras, na prá-
tica, impedem as segu-
radoras de oferecerem 
o produto ao consumi-
dor fi nal.

Não existem peças 
originais de fábricas, 
usadas ou recondicio-
nadas, em volume com-
patível com a enorme 
demanda do seguro po-
pular. Uma alternativa 
seria a utilização de pe-
ças novas alternativas, 
similares às peças ori-
ginais. São as chama-

das peças genéricas 
Como originalmente 

o modelo foi concebi-
do, entretanto, apenas 
peças originais usa-
das ou recondiciona-
das seriam admitidas, 
mas não uma peça do 
mercado independen-
te, ainda que esta fosse 
nova.

O cenário pode mu-
dar completamente 
com a revisão das re-
gras pela Susep, Su-
perintendência de Se-

guros Privados, que 
estuda admitir a utili-
zação também de peças 
novas, similares às ori-
ginais, porém mais ba-
ratas, oferecidas pelo 
mercado independen-
te, representado nacio-
nalmente pela Anfape.

“Não apenas os po-
tenciais usuários do 
Seguro Popular como 
também os de seguro 
tradicional necessitam 
ter liberdade de esco-
lha. Atualmente, as se-

guradoras só podem 
utilizar peças origi-
nais, isto é, as dis-
ponibilizadas pelas 
montadoras, o que 
torna os consumido-
res reféns dos preços 
abusivos praticados 
por essas empre-
sas”, defende Rober-
to Monteiro, diretor 
executivo da Anfape.

As peças fabrica-
das pelo mercado in-
dependente possuem 
marca própria e a de-

vida garantia. Mui-
tas têm certificados, 
seguem rigorosos pa-
drões de qualidade e 
são encontradas nas 
lojas de autopeças. “A 
alta disponibilidade 
de peças e os melho-
res preços certamen-
te ajudariam a criar 
opções mais baratas 
de seguros”, observa 
Monteiro, referindo-
se tanto ao Seguro 
Popular como ao tra-
dicional. 

Divulgação
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Número de visitantes nos shopping 
centers cai 2,19% em julho, diz Abrasce

O número de visitantes nos 
shopping centers do País re-
cuou 2,19% em julho na com-
paração com o mesmo mês do 
ano passado. Já na comparação 
com junho, houve um aumento 
de 4,94%, de acordo com pes-
quisa realizada pela Associação 
Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce) em parceria com a 
consultoria FX RetailAnalytics, 
divulgada na quinta-feira, 4

De acordo com o levanta-
mento, a região Sudeste regis-
trou o maior recuo na compa-
ração anual, com retração de 
3,30%, seguido do Nordeste, 
com 2,73%, e do Sul, com 1,18%.

No acumulado entre janeiro 
e julho, a queda no setor foi de 
4,25% em relação aos mesmos 
meses de 2015.

Para Marcelo Tavares, presi-
dente da consultoria, o segundo 
semestre começou com incer-
tezas para os comerciantes do 
segmento “O lojista já espera 
um fluxo menor no segundo se-
mestre se compararmos com o 
mesmo período do ano anterior. 
E, para driblar a crise, já estão se 
movimentando com ações e pro-
moções para as datas sazonais, 
como Black Friday, Dia dos Pais, 
Dia das Crianças e até mesmo o 
Natal”, avalia, em nota.

Produção de veículos cresce 4,7% em julho 
ante junho, mas cai 15% sobre um ano antes

os saques na poupan-
ça superaram os depósitos 
pelo sétimo mês seguido. 
a retirada líquida (descon-
tados depósitos) ficou em 
R$ 1,115 bilhão, em julho, 
informou ontem (4) o banco 
Central (bC).

o resultado negativo foi, 
porém, menor do que o do 
mesmo mês de 2015: R$ 
2,453 bilhões. esta também 
foi a menor retirada líquida 
registrada neste ano.

Aumento da inadimplência 
reflete diretamente na 
venda de veículos novos

Segundo pesquisa feita 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e Confe-
deração Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), mais da 
metade dos brasileiros entre 
30 e 39 anos estão com algum 
tipo de inadimplência. Espe-
cialistas comentam que esta 
faixa etária é uma das mais 
endividadas pois nela já se 
encaixam os chefes de família. 
Esta parcela da população 
possui muitos gastos com fi-
nanciamento de casa e carro, 
tudo isso atrelado à retração 
na economia, aumento da 
inflação e juros elevados são 
os motivos para as maiores 
dificuldades. 

O aumento na inadimplên-
cia também está fazendo com 
que os consumidores tenham 
menos crédito, isto tem gera-
do um reflexo negativo na in-
dústria automotiva , que por 
alguns anos teve o empurrão 

de incentivos fiscais e hoje 
sente a queda nas vendas.

Essa queda já representa 
mais de 20% e por este moti-
vo as montadoras têm dimi-
nuído os turnos de trabalho, 
colocando alguns empregados 
em licença remunerada e 
também abrindo programas 
de demissão voluntária. Uma 
crise sem precedentes, pois 
até o primeiro semestre de 
2014 o setor só crescia. Mas o 
mercado parou, com o corte 
nos incentivos fiscais, não são 
previstas melhoras no setor. 

Na contramão desta crise 
a venda de carros semino-
vos aumentou quase 25% no 
último ano, o emplacamento 
de carros com até 3 anos só 
cresceu desde que a crise 
piorou. A cautelas dos con-
sumidores e o endividamento 
são fatores determinantes 
para este comportamento do 
consumidor. 

A produção de veículos do Bra-
sil em julho subiu 4,7 por cento 
sobre junho, a 189,9 mil unidades, 
informou a associação de monta-
doras Anfavea, na quinta-feira. No 
comparativo com julho de 2015, o 
volume montado foi 15,3 por cento 
menor.

Enquanto isso, as vendas de ve-
ículos novos no país no mês pas-
sado somaram 181,4 mil unidades, 
alta de 5,6 por cento ante junho e 
queda de 20,3 por cento na com-
paração com um ano antes.

“Embora este tenha sido o me-
lhor mês do ano em vendas, ainda 

Saques superam depósitos na 
poupança pelo sétimo mês seguido

desde janeiro do ano pas-
sado, o único mês em que a 
poupança teve resultado po-
sitivo (mais depósitos do que 
saques) foi dezembro de 2015 
(R$ 4,789 bilhões). de janeiro 
a julho deste ano, a retirada 
chegou a R$ 43,721 bilhões.

os saques na poupança 
chegaram a R$ 160,853 bi-
lhões, em julho, e a R$ 1,145 
trilhão nos sete meses do 
ano, superando os depósitos, 
que ficaram em R$ 159,737 

bilhões e R$ 1,101 trilhão, 
respectivamente.

o saldo total nas con-
tas ficou em R$ 641,297 
bilhões, em julho, com os 
rendimentos creditado nas 
cadernetas no total de R$ 
4,189 bilhões.

Com os juros e a inflação 
em alta, outras aplicações 
têm se tornado mais atrati-
vas. a recessão econômica 
também contribuiu para a 
fuga de recursos da poupan-
ça. Por causa da crise e do 
desemprego, os brasileiros 
têm menos sobra de dinhei-
ro para aplicar na caderneta 
e precisam sacar mais recur-
sos para pagar dívidas.

A região Sudeste registrou o maior recuo na comparação anual, com retração de 3,30%

Daniela Souza

Daiana Berto

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5.347, DE 04 DE AGOSTO 
DE 2016.

Dispõe sobre a cobrança de tarifa de 
caminhões, automóveis, caminhonetes, 
ônibus e carretas, em trânsito pelo 
Município, pelo serviço de conservação e 
manutenção das vias públicas.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos § 3º da Lei 
nº 4.794, de 26 de maio de 2008, alterado 
pela Lei nº 4.803, de 18 de junho de 2008,

CONSIDERANDO o reajuste dos valores 
praticados pelo posto de pedágio da 
Rodovia Federal que atravessa o território 
municipal;

DECRETA:

Art. 1º A tarifa a ser cobrada pelo Município, 
referente ao Serviço de manutenção do 
pavimento das vias públicas, será fixada 
de acordo com o tipo de veículo e eixo, a 
saber:

a) Automóvel, Caminhonete, furgão 
(simples) - R$13,80 (treze reais e oitenta 
centavos)
b) Caminhões, Carretas, Ônibus (por eixo) 
- R$13,80 (treze reais e oitenta centavos)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 04 de agosto de 

2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL

não conseguimos dizer que é um 
início de recuperação (...) Mas na 
relação mês a mês sobre o ano an-
terior o mercado está caminhando 
em direção às nossas previsões”, 
afirmou o presidente da Anfavea, 
Antonio Megale.

No acumulado do sete primeiros 

meses do ano, a produção de veícu-
los brasileira teve baixa de 20,4 por 
cento, a 1,2 milhão de unidades. Os li-
cenciamentos acumularam queda de 
24,7 por cento, a 1,165 milhão de ve-
ículos, e as exportações de veículos e 
máquinas agrícolas recuaram 8,1 por 
cento, para 5,79 bilhões de dólares.

As expectativas da Anfavea para 
a indústria de veículos este ano in-
dicam retração de 5,5 por cento na 
produção, para 2,296 milhões de 
unidades, e queda de 19 por cento 
nos emplacamentos, para 2,080 
milhões. Para as exportações, a en-
tidade espera queda de 1 por cento 
sobre 2015, para 10,4 bilhões de 
dólares.

A indústria encerrou julho com 
126.814 postos de trabalho ativos, 
6,6 por cento abaixo do registrado 
um ano ante e 0,9 por cento menos 
que em junho.

Já os estoques tiveram nova 
queda, passando a 222,2 mil veícu-
los novos em julho ante 225,6 mil 
unidades em junho. Em termos de 
dias de vendas, os inventários de 
julho são equivalentes a 37 dias de 
comercialização, segundo apresen-
tação da entidade.As expectativas da Anfavea para a indústria de veículos indicam retração de 5,5 por cento na produção
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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: 0510556-81.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jf Servicos Tecnicos Especializados Ltda 
 

 
 

 
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: Jf Servicos Tecnicos Especializados Ltda 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0510556-81.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014608 
Valor da Dívida: R$ 2.800,62 
 
 
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: 0511232-29.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Pão Joia Ltda Epp e outros 
 

 
 

 
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: Rosalina Assaf, Karla dos Santos Paiva 
Documentos da Executada: CPF: 788.007.308-68, CPF: 217.230.558-83 
Execução Fiscal nº: 0511232-29.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000208 
Valor da Dívida: R$ 2.910,67 
 
 
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: 0511572-70.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Margarida Conceicao de Oliveira Pinto 
 

 
 

 
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 Taxa de 
Licenciamento de Estabelecimento - 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: Margarida Conceicao de Oliveira Pinto 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0511572-70.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00005995 
Valor da Dívida: R$ 761,94 
 
 
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: 0511065-12.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Pastelaria Boa Vista Ltda 
 

 
 

 
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. 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: Pastelaria Boa Vista Ltda 
Documentos da Executada: N/C 
Execução Fiscal nº: 0511065-12.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 181 
Valor da Dívida: R$ 2.024,08 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de junho de 2016. 
 
 

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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 218/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EDISON LUIZ BUENO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA FLAMBOYANTS bairro LAGO AZUL, inscrito no município sob as sigla 
SO 32.08.01.009.000, - 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 219/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ANDREA NUNES E OUTRA, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MARIA AP.MARCONDES PEREIRA bairro ARARETAMA, inscrito no 
município sob as sigla SO 23.07.01.012.000, - 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 223/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) LAURIR LUIZ LOSS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO MUHLBAUER bairro 
ARARETAMA, inscrito no município sob as sigla SO 23.04.15.026.000, - 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 220/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) VITOR N.FACCIOLLA 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA DOS FLAMBOYANTS bairro 
LAGO AZUL, inscrito no município sob as sigla SO 31.02.02.010.000, - 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
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 financeira 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. 

edital de conVocação

Em conformidade com o capítulo III, artigo 22 do estatuto desta Associação. Convocamos: Todos os 
associados para a assembleia geral, a se realizar no próximo dia dezoito de agosto (18/08/2016), 
nesta cidade, às 19h em primeira convocação e 19h30 em segunda convocação.
Com a seguinte ordem do dia: Eleição e posse da nova diretoria para o biênio 2016/2018.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2016.

José orlando cornélio – Presidente

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 224/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica A IMOBILIÁRIA ALCIMAR 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA DOIS (Rua Manoel de Jesus Cesar) 
, 0, VILA ARIENE, inscrito no município sob a sigla SO21.08.06.009.000, QUADRA 
D, LOTE 04,  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 Jose Schmidt
gerente de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 225/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica A IMOBILIÁRIA ALCIMAR 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA DOIS (Rua Manoel de Jesus Cesar) 
, 0, VILA ARIENE, inscrito no município sob a sigla SO21.08.06.008.000, QUADRA 
D, LOTE 03,  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 Jose Schmidt
gerente de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 226/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica A IMOBILIÁRIA ALCIMAR 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA DOIS (Rua Manoel de Jesus Cesar) 
, 0, VILA ARIENE, inscrito no município sob a sigla SO21.08.06.007.000, QUADRA 
D, LOTE 02,  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 Jose Schmidt
gerente de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 227/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica A IMOBILIÁRIA ALCIMAR 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA DOIS (Rua Manoel de Jesus Cesar) 
, 0, VILA ARIENE, inscrito no município sob a sigla SO21.08.06.006.000, QUADRA 
D, LOTE 01,  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 Jose Schmidt
gerente de Posturas
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saúde

Divulgação

O Hemonúcleo de 
Taubaté – órgão respon-
sável por coletar sangue 
e distribuir para hospitais 
da região – lançou o ca-
lendário de coleta externa 
para o mês de agosto. As-
sim, as pessoas que quise-
rem doar sangue podem ir 

à sede da instituição (rua 
Joaquim Távora, S/N, 
Centro, Taubaté – atrás 
do Hospital Escola) ou a 
seus parceiros.

A participação do pú-
blico é fundamental, pois 
o estoque de sangue está 
crítico e é arriscado que 

hospitais fiquem sem o 
material para atender 
pacientes acamados ou 
vítimas de acidentes. As 
doações acontecem de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h30. Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3622-5410.

Dores crônicas afetam um terço Da população munDial

instituto começa testar vacina 
contra zika em humanos

com estoque crítico, banco de 
sangue necessita de doações

o que é 
preciso 
para ser um 
DoaDor?

• Ter entre 18 e 69 anos 
de idade (maiores de 
60 não podem realizar 
doação pela primeira 
vez);
• Pesar, no mínimo, 50 
kg;
• Não estar em jejum, 
evitar alimentos 
gordurosos e, após o 
almoço, aguardar três 
horas;
• Estar descansado;
• Não ter fumado até 
duas horas antes da 
doação; 

Quem não 
pode doar

• Pessoas com gripe, 
resfriado ou com 
infecção acompanhada 
de febre;
• Paciente com sífilis, 
malária ou doença de 
chagas;
• Alcoolista crônico ou 
quem ingeriu bebida 
alcoólica nas últimas 12 
horas;
• Quem tiver sido 
exposto a situação de 
risco para DST;
• Com história atual 
ou pregressa de uso 
de drogas injetáveis 
ilícitas;
• Quem tenha contraído 
hepatite após 11 anos de 
idade;
• Que tenha feito 
endoscopia há menos de 
seis meses;
• Grávidas, em período 
de três meses pós-parto 
ou amamentando.

-  Uma doação sua 
pode ajudar até quatro 
pacientes que precisam 
de transfusão
 -  A doação não 
acarreta qualquer risco 
para o doador
- O sangue colhido 
no Hemonúcleo 
é distribuído 
gratuitamente para 
hospitais públicos e 
filantrópicos da região.

O Instituto Nacional 
de Alergia e Doenças In-
fecciosas (Niaid, na sigla 
em inglês), anunciou o 
início dos testes em hu-
manos de uma vacina 
experimental contra o 
vírus da zika. A primeira 
fase do estudo avaliará a 
segurança e a capacida-
de da candidata a vacina 
para prevenir a infecção 
pelo vírus.

Segundo o Niaid, pelo 
menos 80 voluntários 
saudáveis com idades en-

tre 18 e 35 anos partici-
parão do estudo em três 
locais nos Estados Uni-
dos. A vacina de DNA foi 
desenvolvida pelos cien-
tistas do Centro de Pes-
quisa em Vacinas (VCR, 
na sigla em inglês) do 
Niaid.

“Uma vacina segura e 
eficaz para prevenir a in-
fecção pelo vírus da zika 
e os devastadores defei-
tos congênitos por ele 
causados é um imperati-
vo para a saúde pública”, 

disse o diretor do Niaid, 
Anthony Fauci.

Além da vacina de 
DNA do Niaid, uma outra 
candidata a vacina contra 
a zika, produzida pelo la-
boratório americano Ino-
vio, já havia sido apro-
vada para testes clínicos 
em humanos. A empresa, 
que desenvolve a nova 
vacina em parceria com 
a GeneOne Life Sciences, 
da Coreia do Sul, anun-
ciou a aprovação no dia 
20 de junho.

O laboratório francês 
Sanofi também tem pla-
nos para iniciar em 2017 
testes em humanos com 
uma outra vacina contra 
a zika. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS), há mais de 20 
projetos de vacina contra 
o vírus da zika em países 
como os Estados Unidos, 
Brasil, Índia, França e 
Áustria.

Segundo Fauci, o 
Niaid trabalhou rapida-
mente para preparar a 

candidata a vacina e os 
resultados dos testes pré-
clínicos em animais fo-
ram animadores.

“Estamos contentes 
por podermos agora 
seguir com esses es-
tudos iniciais em pes-
soas. Embora vá levar 
algum tempo até que 
uma vacina contra a 
zika esteja comercial-
mente disponível, o 
início desse estudo é 
um importante passo 
adiante”, declarou Fauci.

Segundo o Instituto Na-
cional de Traumatologia e 
Ortopedia, ao menos 27 mi-
lhões de brasileiros sentem 
dores na coluna. 

Entre as causas que tor-
nam essas dores tão frequen-
tes, estão: sedentarismo, 
obesidade e má postura. Pes-
quisas feitas pela OMS afir-
mam que 80% da população 
mundial sofrerá, ao menos 
uma vez, de dor nas costas, mas 
é importante saber diferenciar 
a dor aguda da dor crônica.

As dores crônicas afetam 
pelo menos um terço da po-
pulação mundial e, segundo 
a Sociedade Brasileira para 
Estudos da Dor, essas dores 
atingem 60 milhões de pes-
soas só no Brasil. 

À medida que ficamos 
mais velhos, os incômodos 
nas articulações, coluna e 
músculos aumentam. Mui-
tas vezes, uma dor específica 
aguda é confundida com uma 
dor crônica, mas as duas são 
extremamente distintas. A 
primeira incomoda por pou-
co tempo, enquanto a segun-

da é contínua e pode durar 
mais de 6 meses. 

De acordo com o Presi-
dente da Sociedade Brasileira 
para o Estudo da Dor, Dr. Iri-
mar de Paula, a dor não deve 
ser negligenciada. “Toda dor 
merece atenção. O paciente, 
independentemente da ida-
de, deve ser crítico quanto 
aos sintomas percebidos”, 
explica o especialista. 

Uma das dores mais co-
nhecidas é a bursite de om-
bro, que consiste em uma 
inflamação na bursa sinovial, 
estrutura responsável pelo 
amortecimento do tecido 
e do osso. Essa inflamação 
acontece devido a movimen-
tos repetitivos na região do 
ombro e pescoço. A dor que 
a bursite causa pode ser agu-
da ou crônica, entretanto, as 
duas podem ser tratadas.

Existem diversas formas 
de tratamento dessas dores 
utilizando medicamentos ou 
métodos alternativos. Um 
desses métodos que chega 
ao mercado brasileiro é um 
pequeno disco de silicone fa-

bricado com nanotecnologia 
japonesa que promete aliviar 
as dores musculares crônicas, 
como a bursite, por exemplo. 

Sueli Suga, que utiliza o 
produto regularmente, fala 
sobre os benefícios da tecno-
logia. “Sofria de bursite há al-
guns anos, quando resolvi ex-
perimentar o produto.  Após 
cerca de uma semana de uso, 
sem que eu percebesse, esta-
va finalmente conseguindo 
levantar os braços, o que não 
acontecia antes por conta 
das dores. Recomendei para 
meus amigos e familiares”, 
relatou a usuária.

Esse produto não utiliza 
nenhum tipo de medicamen-
to e por não ser um dispo-
sitivo magnético, pode ser 
utilizado por portadores de 
marca-passo. De acordo com 
Dr. Irimar, as novas tecnolo-
gias são uma boa alternativa 
no tratamento de dores mus-
culares. “Os tratamentos não 
farmacológicos são geral-
mente considerados seguros 
porque têm efeitos adversos 
mínimos”, afirma Irimar.

Divulgação

À medida que ficamos mais velhos, os incômodos nas 
articulações, coluna e músculos aumentam

DIA CIDADE HORÁRIO CONTATO TELEFONE PREVISÃO

LORENA - Clube Comercial de Lorena Clube Coml. 3153-1212
Pç. Geraldo Prudente de Aquino, 01 - 
Centro

S. Saude 
Davi 3153-3366

POTIM - Centro de Saúde Euzi 3112-0192

Pç. Josino Ribeiro da Silva, s/n - Centro Posto 
Saúde 3311-4033

GUARÁ -  AME - PEDREGULHO

R. Guaranis, 35

CRUZEIRO - Casa da Amizade Maria 3184-7062

Av. Marrey Junior, 367 - Santa Luzia Claudio 
Rotary 3144-4133

CARAGUÁ - Sede Cia. Polícia Militar

Av. Brasil, - Sumaré

CAMPOS DO JORDÃO - Centro de 
Eventos André Franco Montoro

R. Eunice Sollis Além, s/n - Abernéssia. 
(Lado do Campo de Futebol

GUARÁ -  AME - PEDREGULHO

R. Guaranis, 35

LAGOINHA - PSF

Rua Vigário Rafael, 62 - Centro

TAUBATÉ - Academia Cunzolo

Av. Independência, 2491
3681-2257

Obs: ESTE CALENDÁRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

HEMONÚCLEO - COLETA EXTERNA
agosto/2016

https://www.facebook.com/hemonucleotaubate2012

03 
QUA

08h30 às 
12h00 50

05 
SEX

08h30 às 
11h30 40

09 
TER

08h30 às 
12h00 Zezé 3123-2900 50

11 
QUI

09h00 às 
12h00 50

17 
QUA

10h00 às 
12h00 Dináh 3897-2100 50

18 
QUI

08h30 às 
12h00

Secretaria 
de Turismo 3663-1098 50

40

23 
TER

08h30 às 
12h00 Zezé 3123-2900 50

25 
QUI

08h00 às 
12h00 Eliane 40

24 
QUA

08h30 às 
12h00

Enfª 
Patricia 3647-1616

DIA CIDADE HORÁRIO CONTATO TELEFONE PREVISÃO

LORENA - Clube Comercial de Lorena Clube Coml. 3153-1212
Pç. Geraldo Prudente de Aquino, 01 - 
Centro

S. Saude 
Davi 3153-3366

POTIM - Centro de Saúde Euzi 3112-0192

Pç. Josino Ribeiro da Silva, s/n - Centro Posto 
Saúde 3311-4033

GUARÁ -  AME - PEDREGULHO

R. Guaranis, 35

CRUZEIRO - Casa da Amizade Maria 3184-7062

Av. Marrey Junior, 367 - Santa Luzia Claudio 
Rotary 3144-4133

CARAGUÁ - Sede Cia. Polícia Militar

Av. Brasil, - Sumaré

CAMPOS DO JORDÃO - Centro de 
Eventos André Franco Montoro

R. Eunice Sollis Além, s/n - Abernéssia. 
(Lado do Campo de Futebol

GUARÁ -  AME - PEDREGULHO

R. Guaranis, 35

LAGOINHA - PSF

Rua Vigário Rafael, 62 - Centro

TAUBATÉ - Academia Cunzolo

Av. Independência, 2491
3681-2257

Obs: ESTE CALENDÁRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

HEMONÚCLEO - COLETA EXTERNA
agosto/2016

https://www.facebook.com/hemonucleotaubate2012

03 
QUA

08h30 às 
12h00 50

05 
SEX

08h30 às 
11h30 40

09 
TER

08h30 às 
12h00 Zezé 3123-2900 50

11 
QUI

09h00 às 
12h00 50

17 
QUA

10h00 às 
12h00 Dináh 3897-2100 50

18 
QUI

08h30 às 
12h00

Secretaria 
de Turismo 3663-1098 50

40

23 
TER

08h30 às 
12h00 Zezé 3123-2900 50

25 
QUI

08h00 às 
12h00 Eliane 40

24 
QUA

08h30 às 
12h00

Enfª 
Patricia 3647-1616

A participação do público é fundamental, pois o 
estoque de sangue está crítico
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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: 0500210-66.2013.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Nelson Ribeiro Junior 
 

 
 

 
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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - 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: Nelson Ribeiro Junior 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0500210-66.2013.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição: 13/11/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE24.02.12.003.000 
Valor da Dívida: R$ 863,77 
 
 
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: 0501157-67.2006.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jclemes Me e outro 
 

 
 

 
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: Joaquim Correa Lemes 
Documentos da Executada: CPF: 789.994.568-20 
Execução Fiscal nº: 0501157-67.2006.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 19/10/2006 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00009938 
Valor da Dívida: R$ 2.707,08 
 
 
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: 0501757-15.2011.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Diogenes Fernandes Me 
 

 
 

 
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: Diogenes Fernandes Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501757-15.2011.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/12/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002035 
Valor da Dívida: R$ 851,25 
 
 
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: 0501066-74.2006.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Fernando Barros Costa 
 

 
 

 
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: Fernando Barros Costa 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501066-74.2006.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 19/10/2006 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00009193 
Valor da Dívida: R$ 758,06 
 
 
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: 0501283-20.2006.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jinalva Cardoso 
 

 
 

 
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: Jinalva Cardoso 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501283-20.2006.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 19/10/2006 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010452 
Valor da Dívida: R$ 366,66 
 
 
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: 0501787-50.2011.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jozair Machado da Silva Me 
 

 
 

 
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: Jozair Machado da Silva Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501787-50.2011.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/12/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001627 
Valor da Dívida: R$ 895,42 
 
 
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: 0501119-45.2012.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Luiz Carlos Ribeiro da Fonseca Bicicletaria Me 
 

 
 

 
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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços - 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: Luiz Carlos Ribeiro da Fonseca Bicicletaria Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501119-45.2012.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição:19/12/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 13160 
Valor da Dívida: R$ 468,23 
 
 
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: 0501327-39.2006.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Silvio Kazuo Osugi Pindamonhangaba Me 
 

 
 

 
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: Silvio Kazuo Osugi Pindamonhangaba Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501327-39.2006.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 19/10/2006 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010868 
Valor da Dívida: R$ 496,01 
 
 
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: 0509946-16.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Raquel Pinheiro de Barros Me 
 

 
 

 
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: Raquel Pinheiro de Barros Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0509946-16.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010136 
Valor da Dívida: R$ 2.093,95 
 
 
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 
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Empresa lança simulador online de 
empréstimos em mais de 15 bancos 

 Por Bruno Araújo, 
do Globo.com

As preces dos treinadores 
brasileiros foram atendidas, e 
“Pokémon Go” enfim foi lança-
do no Brasil na noite de quar-
ta-feira (3). Mas se você ainda 
não entendeu do que se trata, 
seguem explicações básicas do 
game de smartphones para você 
começar sua própria coleção de 
monstrinhos de bolso. 

Disponível para aparelhos 
Android e iOS, “Pokémon Go” 
usa dados do Google Maps para 
espalhar monstrinhos, PokéS-
tops e ginásios pelas ruas da 
sua cidade.

Os pokémons aparecem ale-
atoriamente pelo mapa, res-
peitando um nível de raridade 
e algumas condições geográfi-
cas. Monstrinhos de água, por 
exemplo, tendem a surgir perto 
de rios, lagos e mares.

A ideia é que você ande por 
aí para encontrá-los e capturá
-los. E para isso, basta arrastar 
a pokébola que aparece na par-
te de baixo da tela na direção do 
pokémon.

Algumas criaturinhas são 
mais difíceis de pegar. Mas 
conforme os treinadores jogam, 
novas pokébolas mais eficazes 
também ficam disponíveis.

Já os estabelecimentos co-
merciais e outros pontos ur-
banos se transformam nas 
PokéStops, locais fixos onde os 
treinadores podem coletar pe-
riodicamente (e gratuitamente) 
mais itens. As PokéStops são 
parada obrigatória para rea-
bastecer o seu estoque de poké-
bolas e incensos – este último 
atrai mais pokémons para sua 
localização.

Assim como nos jogos con-
vencionais dos videogames da 
Nintendo, “Pokémon Go” tam-
bém tem ginásios, os centros de 
treinamento dos grandes mes-
tres pokémon. Na vida real, eles 
costumam ser encontrados em 
monumentos e pontos turísti-
cos.

Os jogadores só podem dis-
putar um ginásio após ganhar 
pontos de experiência suficien-
tes para chegar ao nível 5, que 
é quando fica disponível a esco-
lha de um time dentro do mun-
do de “Pokémon Go”. Nessas 
horas, o jogo ganha uma cara de 
Foursquare (quem lembra des-
seapp?): uma equipe conquista 
um ginásio e precisa defendê-lo 
das outras.

Rolam batalhas, mas não 
como no GameBoy ou no 3DS. 
Você não escolhe golpe X ou Y e 
espera o desfecho em um com-
bate em turnos. A cada toque na 
tela seu pokémon executa um 
golpe. E quem derrotar o outro 
antes, vence.

De acordo com a Nian-
tic, empresa desenvolvedora 
de “Pokémon Go”, troca de 
monstrinhos e batalhas entre 
jogadores são recursos que 
devem ser agregados ao jogo 
em breve.

Guia dE julho do 
ESocial podE SEr 
paGo até hojE

A situação já é conhecida. 
Um problema de saúde na fa-
mília, desemprego ou qualquer 
outro tipo de gasto inesperado. 
Nessa hora, uma saída comum 
é ir ao seu banco pedir um em-
préstimo. Antes de mais nada, 
o que você quer é agilidade e 
clareza para resolver a sua situ-
ação. 

Mas, infelizmente, isso é bem 
raro no Brasil.

Os bancos brasileiros são fa-
mosos pela sua dificuldade em 
prestar informações claras. In-
dependentemente da sua opera-
ção financeira, é bem difícil en-
tender o que você está pagando 
efetivamente de juros ou taxas. 
Por conta disso, é ainda mais di-
fícil comparar os serviços entre 
os bancos.

Quando isso se junta ao baixo 
nível de educação financeira do 
brasileiro, o resultado é dramá-
tico. As escolhas muitas vezes 
não correspondem às vontades 
dos consumidores, acarretando 
dívidas intermináveis e adesão a 
serviços abusivos.

Foi a partir dessa percepção 
que alguns jovens economistas 
do Rio e São Paulo se uniram 
para desenvolver um portal de 
informações sobre emprésti-
mos. 

Sob o nome óbvio de Juros-
Baixos, a plataforma promete 
orientar o consumidor a encon-
trar as melhores taxas de em-
préstimos e financiamentos.

O site pergunta por dados 
bem básicos: nome, e-mail, tipo 
de empréstimo, valor e número 
de prestações. A partir daí, ele 
calcula as prestações em mais 

de 15 bancos. O usuário também 
pode refazer essa simulação 
como bem entender. 

Uma vez que a pessoa tenha 
escolhido o banco ideal para a 
sua necessidade, o site também 
orienta o consumidor a como 
obter um empréstimo no banco 
desejado.

Como a ideia do site é espa-
lhar informações financeiras 
para o máximo possível de bra-
sileiros, as simulações são gra-
tuitas. 

“A gente entende que uma 
das principais dificuldades da 
relação do brasileiro com os 
bancos está na desinformação. 
Inclusão bancária sem clareza 
de informação vira extorsão. 
Acreditamos que um site sim-
ples como o JurosBaixos pode 
facilitar muito a vida do brasi-
leiro”, diz Renan Coutinho, um 
dos fundadores do portal.

Além do tradicional emprés-
timo pessoal, também é possível 
simular empréstimo consigna-
do, juros de cartão de créditos, 
financiamentos de veículos e 
imóveis. 

Mesmo com poucas simula-
ções, fica nítida a diferença de 
taxas entre os bancos. Em al-
guns casos, a diferença chega a 
mais de 800 pontos percentuais 
para um mesmo empréstimo. 

Diante de uma crise tão seve-
ra quanto a atual, prover clareza 
e informação é essencial para 
tranquilizar e facilitar a vida do 
brasileiro. Iniciativas como a do 
JurosBaixos são fundamentais 
nesse processo.

Para acessar e utilizar o por-
tal, acesse Jurosbaixos.com.br. 

O prazo para o em-
pregador doméstico 
pagar o Documento de 
Arrecadação do eSocial 
(DAE), referente a julho, 
termina hoje. Como o 
dia 7, tradicionalmente 
usado como data-limite 
para o pagamento da 
guia, cai no domingo, o 
prazo foi antecipado em 
dois dias.

O Simples Domésti-
co reúne em uma única 
guia as contribuições 
fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias que 
devem ser recolhidas. 
Para emissão da guia 
unificada, o emprega-
dor deve acessar a pági-
na do eSocial na inter-
net. Se não for recolhido 
no prazo, o empregador 
paga multa de 0,33% ao 
dia, limitada a 20% do 
total.

Desde a adoção do 
programa, em novem-
bro do ano passado, 
foram cadastrados mais 

de 1,25 milhão de tra-
balhadores domésticos 
para mais de 1,18 mi-
lhão de empregadores 
– alguns empregadores 
contratam mais de um 
empregado.

Documento único

No eSocial, o empre-
gador recolhe, em docu-
mento único, a contri-
buição previdenciária, 
que varia de 8% a 11% 
da remuneração do tra-
balhador, e paga 8% de 
contribuição patronal 
para a Previdência.

A guia inclui 8% de 
Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS), 0,8% de segu-
ro contra acidentes de 
trabalho, 3,2% de inde-
nização compensató-
ria (multa do FGTS) e 
Imposto de Renda para 
quem recebe acima da 
faixa de isenção (R$ 
1.903,98).

‘Pokémon Go’: veja como funciona o 
game que é fenômeno nos celulares

Jogo virou ‘febre’ entre crianças, jovens e adultos

temos que pegar

“Pokémon Go” usa realidade 
aumentada e GPS para levar os 
monstrinhos da Nintendo para 
o mundo real. Com a função 
GPS, os jogadores são avisados 
de quando estiverem próximos 
à localização de algum monstri-
nho. O app então processa uma 
imagem virtual dos pokémons 
sobre o sinal obtido via câmera 
fotográfica dos aparelhos.

Desde que chegou aos Esta-
dos Unidos, Austrália e Nova 
Zelândia em 5 de julho, “Poké-
mon Go” se transformou em 
um fenômeno.

O game dos monstrinhos 
de bolso valorizou as ações da 
Nintendo, se tornou mais usado 
que Twitter e Tinder e provocou 
todo tipo de fenômeno – de le-
sões em jogadores a alertas de 
departamentos da polícia por 
todo o mundo.

Teve também uma popula-
rização de bebês com nomes de 
pokémons, pessoas assaltadas 
por ladrões que usavam o app 
para atrair vítimas a lugares de-
sertos e até um homem que foi 

demitido em Cingapura após 
criticar o país por ainda não ter 
acesso ao jogo.

Atualmente, “Pokémon Go” 
foi lançado na América do Nor-
te, vários países da Europa, 
Japão e outras regiões da Ásia 
e, agora, Brasil. Segundo John 
Hanke, presidente-executivo 
da Niantic, o jogo deve chegar a 
200 mercados no total.

Surgem em 
todos os lugares

Nessa quinta-feira (4) pela 
manhã, um pokémon do tipo 
rato, o Rattata, marcava presen-
ça na Comissão especial da Câ-
mara dos Deputados que analisa 
o projeto que trata das dez medi-
das de combate à corrupção. O 
bichinho foi flagrado e capturado 
pelo jornalista George Marques, 
que acompanhava  a reunião en-
quanto o juiz Sérgio Moro falava.

É bem provável que hoje, os 
pokémons apareçam aos mi-
lhares em diversos pontos do 
estádio do Maracanã durante 
a cerimônia de abertura das 
Olimpíadas.

O game dos monstrinhos se tornou mais 
usado que Twitter e Tinder

Divulgação

Divulgação
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Abertura dos Jogos terá criatividade e 
‘gambiarra’ para superar baixo orçamento

Delegação brasileira na abertura das Olimpíadas de Londres, em 2012

A abertura dos Jogos 
Olímpicos acontece hoje, 
às 20 horas (se não hou-
ver atraso), no Maracanã. 
A cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro terá um 
orçamento menor que as 
festas que deram início às 
últimas edições dos jogos. 
Sem divulgar o valor, os 
diretores e produtores da 
cerimônia informaram 
ontem que o espetáculo 
vai apostar em projeções, 
criatividade e no “espírito 
da gambiarra” e que será 
lembrado como uma ceri-
môniacool (descolada).

“A gente teve muito me-
nos do que qualquer uma 
das últimas cerimônias. 
Trabalhamos usando essa 
força a nossa favor. Temos 
uma coisa de alta tecnolo-
gia, que é a projeção. Para 
o resto, nos viramos nos 
30, mas acho que vamos 
entregar”, afi rmou o di-
retor Criativo, Andrucha 
Waddington, que contou 
ter recorrido ao centro de 
comércio popular do Rio 
de Janeiro. 

Maracanã

A também diretora 
Criativa Daniela Thomas 
explicou que o Estádio do 
Maracanã impôs algumas 
difi culdades à cerimônia, 
como ter portões de entra-
da de apenas dois metros, 
cadeiras próximas ao cam-
po e menos espaço para o 
“palco”, por não ter uma 
pista olímpica.

“Tínhamos um orça-
mento muito abaixo da ex-
pectativa em relação a um 
espetáculo dessa natureza, 
mas acho que estamos 
acostumados com esse tipo 
de questão. O espírito da 
gambiarra é importante 
aqui no Brasil”, acrescen-
tou Daniela. “Isso não é 
uma coisa sacrifi cante. 

Não é um ‘coitados de nós’. 
Gambiarra rocks, gam-
biarra é maravilha, gam-
biarra é pura criação.”

Para superar essas di-
fi culdades, Daniela disse 
que os criadores buscaram 
um “repertório analógi-
co”, consultando, inclu-
sive, técnicas usadas em 
festas da Grécia e Roma 
clássicas.

“Não tinham tecnolo-
gia, mas não deixavam 
de encantar”, destacou 
Daniela. Ela afi rmou que 
as atrações musicais se 
apresentarão sem receber 
cachê. Estão confi rmados 
Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Anitta e Ludmilla, por 
exemplo. Conforme a di-
retora, a ideia é misturar 
a música consagrada no 
Brasil com sucessos recen-
tes e populares.

Orçamento

Diretor de Cerimônias 
da Rio 2016, Leonardo 
Caetano afi rmou que a 
solução “gambiarra” vai 
produzir um bom resul-
tado. “Isso não é só state-
ment. Usamos isso no dia 
a dia, buscando soluções 
que, no fi m, tem efeito es-
petacular”.

O orçamento da cerimô-
nia de abertura não será 
divulgado separadamente, 
segundo a Rio 2016. Em 
vez disso, será disponibi-
lizado em conjunto com o 
da cerimônia de encerra-
mento e com as cerimônias 
paralímpicas.

A explicação do comi-
tê é que os contratos fo-
ram fi rmados para todas 
as festas e, por isso, há 
apenas um orçamento. A 
expectativa é que entre 3 e 
5 bilhões de pessoas assis-
tam à cerimônia em todo o 
mundo e que o público no 
Maracanã seja de 50 mil 
pessoas.

PELÉ VAI PARTICIPAR DA ABERTURA, MAS 
NÃO SABE SE ACENDERÁ A PIRA OLÍMPICA

Liberado por patrocina-
dores, diferentemente do que 
ocorreu na Copa do Mundo de 
2014, Pelé está livre para parti-
cipar da abertura das Olimpía-
das. O aval de seu médico é que 
vai defi nir sua participação na 
cerimônia de hoje à noite.

Pelé, de 75 anos, passou 
por uma cirurgia no quadril 
em dezembro de 2015, ainda 

sente dores na região e anda 
com difi culdades. Sua partici-
pação na abertura deveria ser 
defi nida entre a noite de quin-
ta-feira e a manhã de hoje. 

Por parte do Comitê Rio-
2016, que já confi rmou a 
participação de Pelé na ceri-
mônia, só falta saber qual a 
função que o Rei do Futebol 
terá no evento.

Tricampeão do mundo com 
a Seleção e bimundial com o 
Santos, Pelé tem seu nome 
contestado por muitos por 
nunca ter vencido uma Olim-
píada. Apesar disso, Pelé, leva 
às críticas numa boa e sem-
pre retruca com bom humor. 
“O Brasil não tem medalha de 
ouro porque eu nunca dispu-
tei uma Olimpíada. Na minha 
época jogador profi ssional não 
podia participar. Se eu tivesse 
disputado, com certeza o Brasil 
teria a tão sonhada medalha”.

Sobre acender ou não a 
pira olímpica, o mistério con-
tinua. “As pessoas que sabem 
quem vai acender a pira não 
vão falar. Posso garantir que 
o Pelé não mentiu e também 
não sabe”, afi rmou o diretor 
de comunicação do Comitê 
Rio-2016, Mario Andrada. “A 
gente não sabe. Vamos ver na 
sexta-feira”, confi rmou um 
dos diretores da cerimônia 
Fernando Meirelles.

Pelé, de 75 anos, passou por uma cirurgia 
no quadril em dezembro de 2015

Divulgação

Divulgação

SELEÇÃO DECEPCIONA
Apesar de toda badalação 

sobre o trio Neymar, Gabigol 
e Gabriel Jesus, a estreia da 
seleção olímpica brasileira foi 
bastante fraca. O Brasil até que 
criou bastante, colocou bola na 
trave, perdeu gols, mas o placar 
é um indício do que o torcedor 
pode esperar nesta Olimpíada.

O resultado de 0 x 0 contra 
a fraca África do Sul, que jogou 
com um a menos quase todo o 
segundo tempo, serviu ainda 
para expor problemas sérios no 
setor ofensivo, com difi culdades 
para criar, abrir jogadas e atu-
ar em velocidade. Além disso, 
Rogério Micale tentou encaixar 
Luan no ataque, formando um 

quarteto, mas também não fun-
cionou.

O Brasil volta a campo no do-
mingo (7), às 22 horas, contra o 

Iraque, novamente em Brasília, 
e precisa de uma vitória para 
melhorar as chances de classifi -
cação.

Neymar não conseguiu, 
mais uma vez, mostrar 
bom futebol com a 
camisa da seleção

Divulgação
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