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Robson Conceição disputa ouro hoje

Brasil enfrenta Suécia por vaga na fi nal

O boxeador Robson Con-
ceição disputa a medalha de 
ouro hoje, às 19h15, contra o 
francês Sofi ane Oumiha, pela 
categoria até 60kg. Na semifi -
nal, disputada no domingo, o 
brasileiro derrotou o cubano 
Lázaro Jorge Alvarez - líder 
do ranking mundial, bicam-
peão mundial da categoria, 
campeão pan-americano e 
medalhista de bronze em 
2012, quando lutou uma cate-
goria abaixo (até 56kg).

A luta ganhou ares de fi nal 
antecipada ao colocar frente 
a frente atletas dominantes 
nesta faixa de peso, mas Ro-
bson Conceição não acredita 
que esta tenha sido a luta mais 
difícil até aqui. “Mostrei mui-
ta técnica e vontade de lutar. 
Minha garra foi o diferencial 
para essa vitória, e consegui 
levar vantagem na trocação”, 
explica o fi nalista. “Agora é 
manter o pé no chão, a humil-
dade e o foco. Vou descansar e 
me concentrar para a próxima 
luta”.

Ele admite que ainda não 
“caiu a fi cha” sobre a possi-
bilidade de levar a primeira 
medalha de ouro da história 
nacional do esporte. “Estou 
muito concentrado e com 
muita vontade de buscar o 
ouro”.

A seleção feminina de 
futebol enfrenta a Suécia 
hoje, às 13 horas, no 
Maracanã, pela semifi nal 
olímpica.

Embora o Brasil tenha 
goleado a Suécia por 5 a 1 
na primeira fase, o jogo de 
hoje não deve ser tão fácil 
como muita gente imagina. 
Isso porque o Brasil está 
a dois jogos sem marcar, 
após 0 a 0 na última 
partida da primeira fase 
diante da África do Sul e 
a classifi cação dramática, 
nos pênaltis, sobre a 
Austrália, na sexta-feira 
passada, com 0 a 0 no 
tempo regulamentar e na 
prorrogação. 

Além disso, vale 
ressaltar que a Suécia está 
crescendo na competição, 
principalmente depois de 
eliminar os Estados Unidos, 
nas quartas de fi nal.

PRAZO PARA 
SACAR PIS/PASEP 
TERMINA EM 31 
DE AGOSTO

MASP ABRE 
EXPOSIÇÃO 
COM 50 OBRAS 
DE CANDIDO 
PORTINARI
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Robson Conceição, à 
direita, pode garantir 
medalha de ouro 
inédita para o Brasil

Volante Formiga faz 
marcação em jogadora da 
Suécia durante goleada por 
5 a 1 na primeira fase

ZANETTI É PRATA
Arthur Zanetti, ex-cam-

peão olímpico nas argolas, 
conquistou a medalha de 
prata, na segunda-feira (15), 
nos Jogos Olímpicos do Rio 
2016, disputando com seu 
maior  adversário, o gre-
go Eleftherios Petrounias, 
que fi cou com a medalha de 
ouro. A medalha de bron-
ze foi para o ginasta Denis 
Abliazin, da Rússia.

CBF ADIA 
CONVOCAÇÃO 
DA SELEÇÃO 
PARA DEPOIS 
DA RIO 2016
A CBF - Confedera-

ção Brasileira de Fu-
tebol conseguiu, junto 
à Fifa, adiar o anúncio 
dos convocados para 
os jogos das elimina-
tórias sul-americanas 
contra Equador e Co-
lômbia, marcadas para 
o próximo mês. A lista, 
porém, já foi passa-
da para a Fifa, mas só 
será divulgada na pró-
xima segunda (22).
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Seleção de vagas no Fies 
termina na quarta-feira

Até o próximo dia 15 
de novembro, o público 
poderá conhecer cerca de 
50 obras do artista plás-
tico brasileiro Candido 
Portinari (1903-1962), 
em exposição no Mu-
seu de Arte de São Pau-
lo (Masp), na avenida 
Paulista. Com curadoria 
de Adriano Pedrosa, a 
mostra se propõe a atrair 
a atenção dos visitantes 
por um novo olhar em 
torno dos trabalhos que 
mais aproximam Porti-
nari do cidadão comum.

Considerado um dos 
nomes mais expressivos 
da pintura modernista, 
Portinari buscou inspi-
ração no seu dia a dia em 
Brodowski, cidade onde 
nasceu, próximo a Ri-
beirão Preto, no interior 
paulista, para retratar 
trabalhadores do campo 
ou das cidades. Em O la-
vrador de Café, de 1934, 
por exemplo, ele imorta-
lizou a importância dos 
negros na agricultura.

Entre os seus quadros 
que também ganharam o 

PRAZO PARA SACAR PIS/PASEP ENCERRA EM 31 DE AGOSTO

O papa Francisco lembrou ontem (15), durante 
o Angelus da Assunção de Maria, as mulhe-
res oprimidas “pelo peso da vida e o drama 

da violência”, pedindo justiça e paz para elas.  “Pense-
mos, em particular, nas mulheres cansadas do fardo da 
vida e do drama da violência, nas mulheres escravas da 
arrogância dos poderosos, nas meninas obrigadas a re-
alizar trabalhos desumanos, nas mulheres obrigadas a 
se render no corpo e no espírito à cobiça dos homens”, 
acrescentou.

O papa disse “que elas possam ter o quanto antes 
uma vida de paz, de justiça, de amor, à espera do dia 
em que fi nalmente se sentirão seguradas por mãos que 
não as humilham, mas que, com ternura, as reerguem 
e as conduzem pela estrada da vida até o céu”, conclui 
Francisco.

As declarações foram feitas dias após o papa visi-
tar, na última sexta-feira (12), de surpresa, 20 jovens 
ex-prostitutas da Comunidade Papa João XXII, um gru-
po que trabalha com pessoas carentes e marginalizadas 
pela sociedade em Roma. Desde que assumiu o Pontifi -
cado, Jorge Mario Bergoglio tem uma “política” de va-
lorização das mulheres, falando sobre elas em vários de 
seus discursos.

Importância das mulheres
O papa é conhecido por defender o papel das mulhe-

res dentro da igreja, sua importância para a sociedade 
e, em mais de uma ocasião, já quebrou o protocolo para 
abrir seu caminho dentro da religião, como quando in-
cluiu as mulheres no rito do lava-pés.

Em outros momentos, o papa criticou a disparidade 
salarial entre gêneros e o machismo.

Ainda no âmbito do Angelus, o pontífi ce lamentou a 
situação das “vítimas inocentes de persistentes confl i-
tos” ao redor do mundo.  “O meu pensamento vai aos 
habitantes do Kivu do Norte, na República Democráti-
ca do Congo, que recentemente foram vítimas de novos 
massacres, que há muito são perpetrados no silêncio 
vergonhoso sem sequer chamar a nossa atenção”, de-
clarou.

Papa pede justiça 
e paz para 
mulheres vítimas 
de violência

Os estudantes que fo-
ram pré-selecionados pelo 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) serão 
convocados até a quarta-
feira (17) para se inscrever 
na seleção das vagas para 
o segundo semestre de 
2016. Após essa data eles 
terão cinco dias úteis para 
enviar a documentação à 
instituição de ensino e as-
sinar o contrato no banco.

Nesta edição do pro-
grama, foram ofertadas 
75 mil novas vagas em 
instituições particulares 
de educação superior. E o 

candidato, para não per-
der a oportunidade, deve 
acessar diariamente o seu 
boletim de acompanha-
mento na página eletrôni-
ca do Fies.

Para ampliar o aces-
so ao Fies, o Ministério 
da Educação fez algumas 
adaptações em relação à 
renda e à seleção dos can-
didatos. A renda familiar 
per capita para novos fi -
nanciamentos passou de 
2,5 salários mínimos para 
3 salários.

A outra novidade é que 
os inscritos poderão alte-

Masp abre exposição com 
50 obras de Candido Portinari

reconhecimento mundo 
afora estão cenas das ati-
vidades de uma lavadeira, 
seringueiro,  garimpei-
ro, músico, jangadeiro, 
operário ou do estivador, 
bem como de uma índia, 
do mestiço, da mulata, 
da baiana, de migrantes, 
retirantes ou despejados. 
Todas são marcadas por 
um contexto de manifes-
tações políticas, sociais 
ou de simples esboço das 
tradições culturais como 
festas populares, brinca-
deiras típicas e de bone-
cas karajá.

ACERVO
A montagem inclui 

cinco das 18 obras do 
acervo permanente do 
Masp e as demais são 
de empréstimos obtidos 
com colecionadores e 
instituições particulares. 
Por meio de nota, o Masp 
lembra que esta não é a 
primeira vez que os tra-
balhos do artista plástico 
ganham espaço especial 
neste local, mas trata-
se de um recorte inédito 

de exposição de Porti-
nari. Um ano após a sua 
inauguração, em 1948, o 
Masp trouxe ao público a 
retrospectiva “tropical e 
popular”.

Na mostra - aberta 
na última quinta-feira 
(11) - está sendo recons-
tituído, segundo o Masp, 
um projeto expográfi co 
de Lina Bo Bardi (1914-
1992), que tinha sido 
elaborado pela arquiteta 
para a mostra dedicada 
ao artista, em 1970. Essa 
expografi a reúne uma es-
trutura simples, de pila-
res que permitem grande 
mobilidade e circulação 
dos visitantes entre as 
pinturas. As obras foram 
organizadas por temas, de 
forma que o visitante pos-
sa apreciar as diversas fa-
ses da carreira do artista.

A mostra também é 
a primeira de uma série 
em que serão prestigia-
dos outros nomes do mo-
dernismocomo Tarsila 
do Amaral e Vicente do 
Rego Monteiro.

rar a escolha do curso, e 
a vaga voltará a ser ofere-
cida para nova inscrição. 
Um sistema parecido com 
o do Programa Universi-

dade para Todos (ProU-
ni), que oferece bolsas 
para estudantes de baixa 
renda em instituições pri-
vadas vai operar.

Os trabalhadores 
que têm direito ao PIS/
Pasep (ano-base 2014) 
podem sacar o benefício 
até 31 de agosto. Para 
saber se podem sacar 
o abono salarial, basta 
consultar o portal do 
Ministério do Trabalho. 
É preciso informar o 
CPF ou número do PIS/
Pasep e data de nasci-
mento.

Durante este mês, os 
trabalhadores que têm 
direito ao benefício po-
dem procurar uma agên-
cia da Caixa ou Banco do 
Brasil e fazer o saque no 
valor de R$ 880.

Desde o início do ca-

lendário do ano-base 
2014, foram pagos mais 
de R$ 18 bilhões a 22,2 
milhões de trabalhado-
res, o que corresponde 
a 94,45% do total. Com 
a decisão de prorrogar 
o prazo, o ministro do 
Trabalho, Ronaldo No-
gueira, diz que o gover-
no federal espera atin-
gir um percentual ainda 
maior de pessoas.

“O governo federal 
decidiu prorrogar o pra-
zo para que 100% dos 
trabalhadores com di-
reito ao abono possam 
sacar o benefício. Mais 
de um milhão de tra-
balhadores podem ser 

alcançados com essa 
medida do governo”, 
explicou.

O ministro pede o 
apoio de empregado-
res e entidades sindi-
cais para que ajudem a 
divulgar a informação 
entre os empregados e 
fi liados. “Precisamos fa-
zer com que a informa-
ção chegue a um maior 
número possível de pes-
soas porque esse é um 
benefício importante e é 
um direito do trabalha-
dor”, diz.

O BENEFÍCIO
O abono salarial do 

PIS/Pasep é de um sa-

lário-mínimo (R$ 880). 
Pode receber esse di-
nheiro quem está ins-
crito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco 
anos. Outro requisito 
é que tenha trabalha-
do pelo menos 30 dias 
em 2014 com remune-
ração mensal média de 
até dois salários-míni-
mos e tenha seus dados 
informados correta-
mente pelo emprega-
dor na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais). O recurso que 
não foi sacado seria 
devolvido ao Fundo de 
Amparo ao Trabalha-
dor (FAT).

COMO SACAR
- PIS – o trabalha-

dor que possuir Cartão 
Cidadão e senha cadas-
trada pode sacar o PIS 
nos terminais de autoa-
tendimento da Caixa ou 
em uma Casa Lotérica. 
Se não tiver o Cartão 
Cidadão, pode receber 
o abono em qualquer 
agência da Caixa me-
diante apresentação de 
documento de identifi -
cação. Informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone 0800-726 02 07, 
da Caixa.

- Pasep – quem re-
cebe o Pasep precisa ve-
rifi car se houve depósito 

na conta. Caso isso não 
tenha ocorrido, deve 
procurar uma agência 
do Banco do Brasil e 
apresentar um docu-
mento de identifica-
ção. Mais informações 
podem ser obtidas 
pelo telefone 0800-
729 00 01, do Banco 
do Brasil.

MAIS 
INFORMAÇÕES
Central de Atendi-

mento Alô Trabalho do 
Ministério do Trabalho 
atende pelo número 
158, também tem in-
formações sobre o PIS/
Pasep.

Divulgação

Divulgação



PINDAMONHANGABA 16 DE AGOSTO DE 2016Tribuna do Norte 3

ESPORTES

Zanetti é prata nas argolas

Adiado anúncio da convocação da 
Seleção para depois da Rio 2016

Cartórios passam a autenticar documentos para uso em 112 países
Os cartórios brasileiros começam a au-

tenticar documentos emitidos no Brasil 
para serem reconhecidos nos 112 países 
signatários da Convenção da Haia. A no-
vidade foi tema de solenidade ontem (15) 
no 17º Tabelião de Notas, em São Paulo.

“Essa adesão à convenção representa 
um passo importante para diminuirmos 
o custo Brasil. Vamos aumentar a nossa 
competitividade, vamos nos inserir, de-
fi nitivamente, nesse mundo globalizado, 
com rapidez e efi ciência. Vamos aumen-

tar também o intercâmbio cultural e edu-
cacional”, disse o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Ricar-
do Lewandowski.

Legalizações

Entre os documentos a serem auten-
ticados estão certidões de nascimento, 
diplomas, certifi cados, procurações e 
escrituras. Dados do Ministério das Re-
lações Exteriores apontam que o total de 

legalizações de documentos desse tipo 
por ano no país e na rede consular chega 
a 1,5 milhão.

Pelo processo antigo, o interessado 
precisava reconhecer fi rma em cartório, 
depois autenticar o reconhecimento de 
fi rma perante o Ministério das Relações 
Exteriores e, por último, reconhecer essa 
autenticação na embaixada ou consulado 
do país para onde vai o documento.

Com a mudança, o processo passa a 
ser feito em cartório, na cidade de origem 

do interessado, em apenas 10 minutos. 
“A grande vantagem é que o cidadão que 
precisa autenticar um documento para 
que possa valer no exterior não precisa se 
deslocar para as grandes capitais. Ele vai 
a um cartório que esteja aparelhado com 
o sistema”, explicou o ministro.

“Hoje, nós temos um sistema e docu-
mento único, o selo emitido pela Casa da 
Moeda, imune a qualquer tipo de falsifi ca-
ção, um grande avanço”, fi nalizou o presi-
dente do Supremo Tribunal Federal.

Arthur Zanetti, atual cam-
peão olímpico nas argolas, deixa 
os Jogos do Rio de Janeiro, com 
a prata no aparelho que o proje-
tou ao mundo. 

O segundo a se apresentar 
no aparelho foi o grego Elefthe-
rios Petrounias que, dizia antes 
da decisão: “Eu sou o favorito”. 
Enquanto ele se apresentava, 
Zanetti deixou a área de com-
petição e dirigiu-se ao vestiário 
com seu técnico, Marcos Goto. 
E quem fi cou na Arena, viu algo 
incrível.

 Depois do ouro em Londres 
2012, o ginasta brasileiro Arthur 
Zanetti volta ao pódio olímpico, 
mas desta vez com a prata.

O grego acertou tudo que 
tentou, e tirou uma das mais 
elevadas notas já vistas: 16,000 
pontos. Mais cinco atletas se 
apresentariam antes do brasi-
leiro. 

Quinto a tentar um pódio, o 
chinês Liu Yang, campeão mun-
dial em 2014, entrou na Arena. 
E não fez o que dele se esperava. 
Apesar de uma nota de difi culda-
de alta, ele apresentou movimen-
tos irregulares, e tirou uma nota 
muito abaixo de sua performan-
ce na eliminatória, com 15,600. 

Enfi m, chegou a vez de Ar-
thur Zanetti. O brasileiro fez o 
que pôde. Encantou a torcida 
no Rio de Janeiro, mas não foi 
o bastante para o ouro. Ainda 

GERAL

Tite anunciaria a convocação na segunda-feira (15)

RIO 2016

assim, a medalha de prata fi -
cou com o atleta, que agradeceu 
muito à torcida pelo resultado 

alcançado no Brasil e à nota 
15,766. 

Com duas medalhas olímpi-

cas, das quatro que o país pos-
sui na ginástica artística, Zanet-
ti deixa a competição no Rio de 

Janeiro da mesma forma que 
entrou: como um herói do es-
porte brasileiro.

O brasileiro fez o que pôde. Encantou a torcida no Rio de Janeiro, mas não foi o bastante para o ouro

FUTEBOL

A CBF - Confederação 
Brasileira de Futebol - 
conseguiu junto à Fifa, na 
tarde dessa segunda-feira, 
adiar o anúncio dos con-
vocados para os jogos das 
eliminatórias sul-ameri-
canas contra Equador e 
Colômbia, marcados para 
o próximo mês. A lista, po-
rém, já foi passada para a 
Fifa, mas só será divulgada 
na próxima segunda (22).

A decisão da principal 
entidade do futebol nacio-
nal ocorreu por conta da 
disputa da fase fi nal dos 
Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. As comissões 

técnicas das seleções prin-
cipal e olímpica entraram 
em acordo para o anún-
cio dos convocados para 
depois da competição na 
capital fl uminense.

Tite e a comissão não 
queria tirar o foco dos 
jogadores presentes no 
evento. A seleção brasi-
leira olímpica disputa a 
semifi nal nesta quarta-fei-
ra, no Maracanã, contra 
Honduras.

O anúncio dos primeiros 
convocados da Era Tite, a 
princípio, estava marcado 
para segunda-feira (15), às 
16h. Agora, o novo treina-

dor da seleção anunciará 
o grupo de atletas somente 
na segunda-feira (22) - um 
dia depois do fi m da Olim-
píada -, a partir das 11h, 
na própria sede da CBF.

Depois de fi nalizada 
a disputa dos Jogos Rio-
2016, o próximo compro-
misso da seleção se con-
centra nas eliminatórias. 
Tite estreia no comando da 
equipe principal em 1º de 
setembro, data do due-
lo contra o Equador, em 
Quito. Cinco dias depois, a 
equipe pentacampeã mun-
dial recebe a Colômbia, em 
Manaus.

Mike Blake/Reuters

www.folhauol.com.br



Pindamonhangaba 16 de agosto de 2016Tribuna do Norte 4

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 108/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 2370 DATA PROTOCOLO: 11/12/2014
Nº CEVS: 353800601-561-000595-1-0 DATA DE VALIDADE: 
CNAE: 5611-2/01    COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL:   ZANDORI RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ/CPF: 20.555.690/0001-52
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MILTOM MONTEIRO  N°: 125
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  MANTIQUEIRA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.446-010 UF: SP
RESP. LEGAL: RODRIGO SALVADORI CPF: 357.277.008-41

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 07/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 109/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 19229. DATA PROTOCOLO: 04/17/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000782-1-2 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/02    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: VERIDIANA PUPPIO QUERIDO
CNPJ/CPF: 271.302.288-65
ENDEREÇO: RUA CARLOS MARIA KOEHLER ASSERBURG N°: 
012
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12..410-060 UF: 
SP
RESP. LEGAL: VERIDIANA PUPPIO QUERIDO CPF: 271.302.288-65
RESP. TÉCNICO: VERIDIANA PUPPIO QUERIDO CPF: 271.302.288-65
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
135906 - SP   
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 110/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 2101 DATA PROTOCOLO: 14/10/2014
Nº CEVS: 353800601-561-000586-1-0 DATA DE VALIDADE: 
CNAE: 5611-2/01    COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL:  R V MANFREDINI ME
CNPJ/CPF: 20.433220./001-16
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°: 376
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-370 UF: SP
RESP. LEGAL: RAFAEL VITALI MANFREDINI CPF: 310.902.618-02
   
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 21/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba,  21 de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 111/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 020563 DATA PROTOCOLO: 18/07/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000737-1-7 DATA DE VALIDADE: 28 /07/2017
CNAE: 8630-5/03    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL:   MARCOS SANTOS DA ROCHA LOURES
CNPJ/CPF: 164.698.318-44
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 656
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: MARCOS SANTOS DA ROCHA LOURES CPF: 
164.698.318-44
RESP. TÉCNICO: MARCOS SANTOS DA ROCHA LOURES CPF: 
164.698.318-44
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
82294 - SP  

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 28/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúd

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 112/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 019226 DATA PROTOCOLO: 04/07/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000740-1-2 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/03    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE

RAZÃO SOCIAL: MARCIA VIVIANE XAVIER FERREIRA
CNPJ/CPF: 278.867.218-60
ENDEREÇO: RUA CARLOS MARIA KOELER ASSUBURG N°: 18
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-060 UF: SP
RESP. LEGAL:         MARCIA VIVIANE XAVIER FERREIRA CPF: 
278.867.218-60
RESP. TÉCNICO: MARCIA VIVIANE XAVIER FERREIRA CPF: 
278.867.218-60
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
135820 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em   15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Julho de 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 113/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 019225 DATA PROTOCOLO: 04/07/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000181-1-2 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/02   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: JOSE ROBERTO PUPIO AGUIAR
CNPJ/CPF: 138.499.458-04
ENDEREÇO: RUA CARLOS KOEHLER ASSEBURG     N°: 18
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-060 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSE ROBERTO PUPIO AGUIAR CPF: 138.499.458-04
RESP. TÉCNICO: JOSE ROBERTO PUPIO AGUIAR CPF: 138.499.458-04
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 92.542 UF:SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 114/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 01341. DATA PROTOCOLO: 15/01/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000513-1-4 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA- EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:   GILVANE DA SILVA
CNPJ/CPF: 887.057.737-68
ENDEREÇO: AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA N°: 50
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  MOREIRA CESAR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.440-010 UF: SP
RESP. LEGAL: GILVANE DA SILVA CPF: 887.057.737-68
RESP. TÉCNICO: GILVANE DA SILVA CPF: 887.057.737-68
CBO:  CONS. PROF:  CRO N º INSCR.: 
51.992 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Junho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 115/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 01341 DATA PROTOCOLO: 15/01/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000261-1-5 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:   GILVANE DA SILVA
CNPJ/CPF:      887.057.737-68
ENDEREÇO: AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA N°: 50
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  MOREIRA CESAR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.440-010 UF: SP
RESP. LEGAL:   GILVANE DA SILVA CPF: 887.057.737-68
RESP. TÉCNICO:   GILVANE DA SILVA CPF: 887.057.737-68
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR.:  
51.9920- SP   

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 116/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017832.. DATA PROTOCOLO: 20/06/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000780-1-8 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/03    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:   FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE 
CNPJ/CPF: 610.910.227-04
ENDEREÇO: RUA JOÃO GAMA   N°: 50
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE  CPF: 
610.910.227-04
RESP. TÉCNICO: FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE  CPF: 
610.910.227-04
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
103472-5 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 29 de Julho 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 043/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35861 DATA PROTOCOLO: 14/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000072-1-8 DATA DE VALIDADE:  23/03/2017
CNAE: 8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: GRACE MARIA PAIVA REGO CARVALHO
CNPJ/CPF: 01919168893
ENDEREÇO: RUA  PRUDENTE DE MORAIS N°: 67
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-230 UF: SP
RESP. LEGAL: GRACE MARIA PAIVA REGO CARVALHO CPF: 
01919168893
RESP. TÉCNICO: GRACE MARIA PAIVA REGO CARVALHO CPF: 
01919168893
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 23.011 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 23/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 23 de Maio 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 044/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0636 DATA PROTOCOLO: 31/03/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 19/04/2017
CNAE: 8630-5/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: GAJUANA SERVIÇOS MÉDICOS S/S
CNPJ/CPF: 20812501/0001-80
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS N°: 651
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: LUIZ CESAR CAVALCA PINTO CPF:         71977031820
RESP. TÉCNICO: LUIZ CESAR CAVALCA PINTO CPF:         71977031820
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 18870  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 19/04/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 19 de Abril  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 045/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011429 DATA PROTOCOLO: 18/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERRAREZI
CNPJ/CPF: 19919764884
ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO MACHADO N°: 132
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERRAREZI 
CPF:         19919764884
RESP. TÉCNICO: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERRAREZI 
CPF:         19919764884
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 95246  
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2016 

Publicação que faz a FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã, CNPJ 
07.761.666/0001-01, nos termos do artigo 1°. VII, da LEI N. 2.574, DE 4 DE 
DEZEMBRO DE 1980, correspondente a publicação, pela imprensa, do demonstrativo 
da receita obtida e da despesa realizada no período anterior assim delineados: 
Receita 2015: R$ 21.872.897,85 – Despesa 2015: R$ 19.902.097,05.
A FUNVIC ainda declara que (I) Não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou 
de suas rendas, a qualquer título; (II) aplica integralmente, no País, os seus recursos 
na manutenção dos seus objetivos institucionais; (III) mantém escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão. (IV) Exerce suas finalidades institucionais de acordo com os seus estatutos 
e a legislação vigente. Por ser expressão da verdade em relação aos livros e registros 
contábeis, assim o firmamos e declaramos.

FUNVIC 2 col por 4 cm

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Travessa Rui Barbosa, 37– Centro 
CEP 12401-490 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12) 3642.7447 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      
 

CONVOCAÇÃO – 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização da “14ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
Pauta: 
 
 Leitura e aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária/2016 
 Aprovação das resoluções n. 49 e n. 50 de 2016 
 Finalização da Proposta de Compra do Diagnóstico da criança e do adolescente 
 Apresentação do Projeto Saúde e Equilíbrio – Projeto Crescer CONDECA 
 Apresentação do Projeto CORUPIN 
 Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho. 
 

Dia:   16/08/2016 (terça-feira) 
 
Horário:  17h (dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 

 
 

 
Para: Adriano Augusto Zanotti - Presidente CMDCA - Gestão 2015/2017 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)  
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

conselhospinda@gmail.com  ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: nº 
07.076.249/0001-20, representada pela Presidente Sra. Analia dos Santos Ferreira. CONVOCAM 
os Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, para Assembléia 
Geral Extraordinária. A realizar-se no dia trinta de agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas, 
na Av. das dos cedros, nº 800, Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar de mudança na composição da 
diretoria. Pindamonhangaba, 16 de Agosto de 2016.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 189/2016 (PMP 18335/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Educação e Cultura, 
homologou, em 09/08/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de mistura em 
pó para preparo de bebida, conforme termo de referência”, em favor da empresa Biotec Indústria e 
Comércio de Alimentos Ltda, os itens 01 e 02, ambos no valor unitário de R$ 18,00.

PREGÃO Nº. 190/2016 (PMP 18336/2016) 
A autoridade superior homologou, em 09/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de equipamentos de informática para o Ceu das Artes (Centro de Artes e 
Esportes Unificado), em favor da empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP, os itens 01 e 02, 
no valor total de R$ 10.410,00. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 102/2016 (PMP 11272/2016) 
Na publicação do dia 12/08/2016, p. 06, deste jornal, no despacho da licitação supra, que cuida 
de “aquisição de gêneros alimentícios especiais para alimentação escolar, conforme termo 
de referência”, os itens desclassificados da empresa Nutri House Alimento Ltda EPP foram 
erroneamente publicados como “itens 15, 16, 20”, leia-se corretamente: “itens 05, 16 e 20”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 125/2016 (PMP 13394/2016) 
Foi firmado o contrato 178/2016, de 03/08/2016, para “contratação de empresa especializada para 
serviço de limpeza e higienização dos dutos de ventilação e serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e aparelhos Split de vários departamentos, com fornecimento de peças, 
materiais, componentes e mão de obra especializada”, no valor de R$ 135.196,00, vigente por 12 
meses. Assinam pela contratante e como gestores do contrato o Sr Manoel Pereira dos Santos, 
Sr Edson Macedo de Gouvea, Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Sr Cleber Bianchi, Sr 
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, Sr José Antonio Rodrigues Alves e Sra Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Esper & Florencio Assistência e Serviços Ltda, o Sr 
Carlos Henrique Pinheiro. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº. 186/2016 (PMP 18328/2016) 
A autoridade superior considerou, em 05/08/2016, fracassada a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais para atividades circenses e oficina de circo do Ceu (Centro de Artes e 
Esportes Unificado) de Pindamonhangaba. 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2016 PROCESSO EFCJ- 278/2015
Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a 
CONCORRENCIA nº 007/2016, objetivando a permissão de uso, remunerada de 
uma área, denominada “Área H”, destinada à exploração comercial para atividades 
de lazer para pista de patinação no gelo, localizada no Parque Turístico do Capivari 
em Campos do Jordão – SP, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, 
sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, mediante 
remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção e 
exploração comercial, do tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão 
será na data de 20/09/2016 no horário das 10h, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, 
Pindamonhangaba - SP. A visita técnica deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-
7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano / Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 15 de Agosto de 2016.

AYRTON CAMARGO E SILVA
DIRETOR FERROVIÁRIO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2016 PROCESSO EFCJ- 273/2015
Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a 
CONCORRENCIA nº 006/2016, objetivando a permissão de uso, a título precário, 
DAS UNIDADES COMERCIAIS DENOMINADAS DE “QUIOSQUES/CHALÉS de nºs 
Quiosques / Chalés de nºs 55 e 56 localizados no pátio da Estação Eugênio Lefévre 
em Santo Antônio do Pinhal – SP, de propriedade do Governo do Estado de São 
Paulo, sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, mediante 
remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção e 
exploração comercial, do tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão 
será na data de 19/09/2016 no horário das 10h, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, 
Pindamonhangaba - SP. A visita técnica deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-
7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano / Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 15 de Agosto de 2016.

AYRTON CAMARGO E SILVA
DIRETOR FERROVIÁRIO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2016 PROCESSO EFCJ- 273/2015
Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a 
CONCORRENCIA nº 005/2016, objetivando a permissão de uso, a título precário, DAS 
UNIDADES COMERCIAIS DENOMINADAS DE “QUIOSQUES/CHALÉS de nºs 06, 08, 
09, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 32, 43 e 44, localizados no interior do Parque Estadual 
do Capivari, na cidade de Campos do Jordão – SP, de propriedade do Governo do 
Estado de São Paulo, sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, mediante remuneração e encargos de administração, implantação, operação, 
manutenção e exploração comercial, do tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização 
da sessão será na data de 16/09/2016 no horário das 10h, na Rua Martin Cabral, 87, 
Centro, Pindamonhangaba - SP. A visita técnica deverá ser agendada pelo tel. (12) 
3644-7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano / Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 15 de Agosto de 2016.

AYRTON CAMARGO E SILVA
DIRETOR FERROVIÁRIO
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Câmbio não é algo que tenha tanta 
relevância no momento, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, afirmou na 
tarde de sexta-feira (12), que o 
câmbio, por definição, é flutu-
ante. “Em alguns momentos, ele 
pode ser mais volátil, ou mais 
estável, depende de uma série 
enorme de fatores”, disse. “E eu 
acredito que o câmbio não é algo 
que no momento tenha tanta re-
levância, o que tem relevância é 
a tendência, e o movimento de 
câmbio é normal”, avaliou.

Segundo ele, a retomada da 
economia brasileira não depen-
de, necessariamente, do valor 
do dólar. “O dólar afeta, de um 
lado, os exportadores: quanto 
mais alto o dólar, melhor para 
os exportadores, mas quando 
cai facilita o investimento. O 
que está de fato impulsionando 
a retomada da economia brasi-

leira é a retomada da confiança, 
do consumo e dos investimen-
tos”, disse. 

As declarações foram dadas 
minutos antes de Meirelles ini-
ciar discurso de encerramento 
da décima primeira edição do 
Seminário Anual sobre Riscos, 
Estabilidade Financeira e Eco-
nomia Bancária, em São Paulo. 
O evento é organizado pelo Ban-
co Central (BC).

O ministro disse também que 
o comércio exterior ainda é uma 
parte pequena do Produto In-
terno Bruto (PIB) e que a gran-
de força da economia brasileira 
é o mercado interno.

Lei do Farol Baixo autua mais de 124 mil motoristas, diz PRF

Polícia apreende 3 toneladas de 
palmito ilegal em Jacareí

CiClovia sobre rio 
Paraíba Causa PolêmiCa

A construção de uma ciclovia 
com faixa de pedestres sobre o 
Rio Paraíba do Sul causa polê-
mica em São José dos Campos. 
A estrutura de aço com 104 me-
tros de extensão, 65 deles sobre 
a calha do rio, e 3,5 m de altura, 
pesando 184 toneladas, foi er-
guida ao lado da ponte de acesso 
ao bairro Urbanova, e deve ser 
inaugurada em novembro des-
te ano. Moradores dizem que 
a obra, a um custo de R$ 2,68 
milhões, foi mal dimensionada 
e pode dar problemas como o da 
ciclovia que desabou no Rio de 
Janeiro, em abril deste ano, cau-
sando a morte de duas pessoas.

Para o ambientalista André 
Luis Miragaia Mendes, ex-se-
cretário do Meio Ambiente do 
município, a estrutura de aço 
está muito próxima da lâmina de 
água e, quando o nível do rio su-
bir, pode funcionar com um di-
que, retendo lixo, troncos e plan-
tas aquáticas. “Não foi levado em 
conta que estamos passando por 
mudanças climáticas e que as en-
chentes no rio podem se tornar 
mais frequentes”, disse. O mate-
rial retido na estrutura pode pôr 
em risco a ciclovia que, por sua 
vez, pode comprometer a ponte.

Outro problema apontado 
por Mendes é que a obra da ci-
clovia criou uma barreira para o 
uso do rio como hidrovia. “O Pa-
raíba é um rio navegável, mas a 
estrutura compromete o tráfego 
de embarcações.” Ele conta que 
a obra deveria ser submetida 
aos órgãos gestores dos recursos 
hídricos do Estado e da União, 
já que o Paraíba é um rio fede-
ral, mas isso não foi feito.

Em nota, a Secretaria de 
Obras do município informou 
que a passarela é “uma obra 
estruturante” para a região 
oeste, ampliando a segurança 
na travessia de pedestres e ci-
clistas sobre o Rio Paraíba, no 
bairro Urbanova. “Os serviços 
estão sendo executados respei-
tando as legislações urbanísti-
cas e ambientais com a devida 
autorização da Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo). O Termo de 
Compromisso de Recuperação 
Ambiental licenciando o início 
das obras foi expedido em ju-
nho de 2016. O licenciamento 
por parte de outros órgãos am-
bientais não foi exigido pela 
Cetesb”, informa a nota.

Ainda segundo a Secreta-
ria, o trecho em que a passa-
rela está sendo instalada não 
possui registro de enchentes. 
“A estrutura metálica é apoia-
da exclusivamente nas mar-
gens, sem interferência no 
leito. Além disso, a estrutura é 
vazada, não impedindo o flu-
xo da água, mesmo em caso de 
elevação anormal do nível do 
rio”. Sobre o entrave à nave-
gação, a Secretaria informou 
que estudos técnicos da Asso-
ciação Pró-Gestão das Águas 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (Agevap) apon-
tam que o rio não apresenta 
boas condições de navegabi-
lidade. “O potencial da bacia 
é prioritariamente utilizado 
para a geração de energia elé-
trica, abastecimento público, 
uso industrial e irrigação”, diz 
a nota.

segundo ministro, retomada 
da confiança,  do consumo e 

dos investimentos impulsiona 
retomada da economia

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) divulgou nesta 
sexta-feira, 12, o balanço do 
primeiro mês de vigência da 
Lei do Farol Baixo em rodovias 
federais. Segundo a PRF, fo-
ram emitidos 124.180 autos de 
infração em todo o País entre 8 

de julho e 8 de agosto.
O Estado com mais flagran-

tes de motoristas foi Goiás, que 
contabilizou 14.683 registros, 
seguido de Paraná (12.976), 
Minas Gerais (12.660), Rio de 
Janeiro (11.100) e Santa Cata-
rina (10 720).

Pela lei, motoristas que 
circulam por rodovias fe-
derais devem usar o farol 
baixo. O descumprimento é 
considerado infração média, 
com quatro pontos na cartei-
ra e multa de R$ 85,13. O va-
lor vai subir para R$ 130,16 

a partir de novembro.
A PRF informou que, no 

mesmo período, foram re-
gistrados 117 acidentes com 
colisão frontal durante o dia 
em pistas simples. O número 
é 36% menor do que o mes-
mo período do ano passado. 

Também houve queda no 
número de mortes e pesso-
as gravemente feridas, que 
passaram de 88 e 113, res-
pectivamente, no ano passa-
do para 39 e 67 neste ano. O 
número de atropelamentos 
caiu 34%.

O Estado com mais flagrantes de motoristas foi Goiás, que contabilizou 14.683 registros

Policiais civis apreende-
ram três toneladas de palmito 
(foto) numa fábrica clandestina 
do produto, na zona rural de 
Jacareí. Cerca de 1,5 mil quilos 
estavam processados e embala-
dos em potes. Outros 1,5 mil qui-
los eram de palmito in natura. 
A suspeita é de que o produto 
tenha sido extraído da palmeira 
juçara, espécie da Mata Atlânti-
ca, ameaçada de extinção.

Os policiais chegaram ao 
local depois de receber denún-
cia de que ali funcionava uma 
refinaria de droga. Os três 
homens suspeitos de extrair e 
processar o palmito consegui-
ram fugir. Com um morador 
da casa, foi encontrada uma 
arma. Ele foi preso por porte 
ilegal e mostrou aos policiais o 
local onde o palmito era pro-
cessado e guardado. Conforme 

seu relato, os homens busca-
vam as palmeiras em matas da 
Serra do Mar e das encostas 
da Mantiqueira.

Esta foi a segunda gran-
de apreensão de palmito no 
Estado em menos de uma 
semana. No último dia 6, uma 
operação da Polícia Militar 
Ambiental fechou uma fábrica 
clandestina e apreendeu 2,5 
mil potes e 406 unidades de 
palmito in natura, em Ca-
nanéia, no litoral sul paulista. 
O produto foi obtido com o 
corte de 1,5 mil palmeiras da 
espécie juçara.
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Brasil pode ganhar 
outro inédito no boxe

Brasil e Suécia se enfren-
tam nesta terça-feira (16) 
pela semifi nal do torneio 
de futebol feminino da Rio 
2016, no Maracanã. As duas 
seleções se encontraram na 
primeira fase, no Estádio 
Nilton Santos, também no 
Rio de Janeiro. Agora, mais 
fortalecidas as adversárias 
têm um reencontro.

A Suécia eliminou as 
grandes favoritas, as ame-
ricanas, atuais campeãs 
olímpicas e mundiais, em um 
jogão decidido nas penalida-
des. O Brasil seguiu o mesmo 
caminho, deixando de fora 
as australianas, em noite que 
a goleira Bárbara brilhou 
defendendo dois pênaltis.

“Cada jogo é um jogo. Na 
primeira fase, tornamos a 
partida fácil, mas a Sué-
cia é uma grande equipe e 
certamente está ainda mais 

motivada depois de terem 
desbancado as melhores do 
mundo”, explicou Thaisa. 

Para a zagueira Mônica, 
o confronto contra as suecas 
será também totalmente di-
ferente do primeiro jogo. E 
o objetivo da Seleção Brasi-
leira tem que ser colocar seu 
trabalho dentro de campo 
desde o início da partida.

“A Suécia é uma equipe 
que nós já conhecemos, an-
tes mesmo de estar no nosso 
grupo nas Olimpíadas. 
Temos estudado muito a 
maneira como jogam. Será 
um jogo difícil pela decisão 
que é. Mas temos que colo-
car nosso trabalho em prá-
tica, buscar e fazer os gols 
para sair com o resultado 
positivo”.

A semifi nal acontece hoje, 
às 13 horas, no Maracanã, 
no Rio de Janeiro.

Robson Conceição comemora avanço à semifi nal

Na semifi nal, volante Thaisa 
alerta: “Cada jogo é um jogo”

Partida contra Austrália, no Mineirão, foi dramática

O boxeador Robson Concei-
ção tinha uma pedreira no meio 
do caminho até a sua primeira 
fi nal olímpica. E ela atendia pelo 
nome de Lázaro Jorge Alvarez. 
O cubano, adversário na semifi -
nal da categoria até 60kg, trou-
xe para dentro do ringue um 
currículo de peso e uma dose 
extra de rivalidade: ele aparece 
como líder do ranking mundial, 
é bicampeão mundial da cate-
goria, campeão pan-americano 
e foi medalhista de bronze em 
2012, quando lutou uma catego-
ria abaixo (até 56kg).

O combate seria também 
uma espécie de tira-teima do 
duelo particular entre os dois. 
Alvarez bateu o brasileiro na fi -
nal do Campeonato Mundial de 
2013, no Cazaquistão, quando 
se tornou o melhor boxeador 
amador do mundo pela primei-
ra vez. Na revanche, no Campe-
onato Continental do ano pas-
sado, disputado na Venezuela, 
Robson deu o troco e venceu de 

forma unânime. Na terceira vez 
que se cruzaram, agora valendo 
uma vaga para a grande decisão, 
a rivalidade acabaria sendo le-
vada a um outro nível.

Com a medalha de bronze 
garantida – não há disputa pelo 
terceiro lugar no boxe, e os dois 
atletas que perdem as semifi -
nais dividem o terceiro lugar 
no pódio –, Robson estava a 
uma vitória de igualar a melhor 
campanha da história do boxe 
brasileiro. Chegando à fi nal e 
assegurando a prata, ele repe-
tiria o resultado do meio-pesa-
do Yamaguchi Falcão, prata em 
Londres e hoje boxeador profi s-
sional.

Reviravolta

Robson ganhou a luta no úl-
timo assalto. Foram dois rounds 
equilibrados – com vitória do 
cubano no primeiro e do brasi-
leiro no segundo. Robson cres-
ceu no minuto fi nal do terceiro 

round encaixou uma sequência 
de golpes que lhe garantiu a vi-
tória unânime: “Senti que eu 
podia fazer mais muito mais e 
ir para cima. Aí eu parei com ele 
e resolvi ver se ele era tudo isso 
mesmo. E essa foi a grande vira-
da da luta”.

“Mostrei hoje muita técnica 
e vontade de lutar. Minha garra 
foi o diferencial para essa vitó-
ria, e consegui levar vantagem 
na trocação”, explica o fi nalista 
olímpico. “Agora é manter o pé 
no chão, a humildade e o foco. 
Vou descansar e me concentrar 
para a próxima luta”. Robson 
admite que ainda não “caiu a fi -
cha” sobre a possibilidade de le-
var a primeira medalha de ouro 
da história nacional do espor-
te. “Estou muito concentrado e 
com muita vontade de buscar o 
ouro”.

A fi nal será hoje, às 19h15, 
contra o francês Sofi ane Oumiha, 
que venceu o mongol Otgondalai 
Dorjnyambuu”.

Poliana Okimoto fi ca com bronze
A atleta Poliana Okimoto 

havia terminado a maratona 
aquática de 10 km na quarta 
colocação e perdido a chance 
de ganhar medalha na segun-
da-feira (15). No entanto, após 
uma punição aplicada a fran-
cesa Aurelie Muller, que havia 
terminado na segunda coloca-

ção, Poliana fi cou na terceira 
colocação e conquistou a meda-
lha de bronze.

“Estou muito feliz com a me-
dalha e com o resultado. Temos 
que fi car no caminho certo que 
um dia a gente chega lá”, disse 
Poliana, que dedicou a medalha 
à família e ao técnico.

DIEGO FICA COM PRATA; ARTHUR, BRONZE
Diego Hypolito ganhou a prata e Ar-

thur Nory fi cou com o bronze na ginas-
tica solo, disputada no domingo (14). 
O ouro foi para o britânico Max Whi-
tlock, que também venceu a disputa do 
cavalo com alças.

Hypolito, de 30 anos, e Arthur, de 
22, empolgaram o público presente na 
Arena Olímpica do Rio com suas apre-
sentações. O veterano recebeu a nota 
15.533, enquanto Nory obteve 15.433. 
Os dois fi caram atrás de Whitlock, que 
foi avaliado com 15.633. Até o Rio 2016, 
o ouro de Arhur Zanetti nas argolas em 
Londres 2012, era a única medalha do 
país no esporte. Mesmo para um atleta 
experiente como Diego, o pódio duplo 
no solo foi uma grata surpresa. “Nunca 
pensei que isso poderia ser real”.

“Na hora em que fi z a última acro-
bacia veio na minha cabeça o fi lme de 
Pequim (quando caiu sentado na apre-
sentação fi nal). Nessa hora eu pensei: 
‘você treinou, você se dedicou. Não 

deixa seu trabalho ir por água abaixo 
por causa de algum pensamento nega-
tivo. Vai lá e faz’. E eu fi z. Quando eu 
terminei, saiu um caminhão das mi-
nhas costas”, revelou Diego.

Nory divulgou segredos. Um deles 
foi o fato de que seu bronze veio da de-
cisão ousada de apresentar uma série 
inédita em suas competições. “Acres-
centei um movimento valor F, com ele-
mentos que eu havia treinado bastan-
te. Ele chama a atenção, é bem difícil, e 
quando eu coloco na série eu tiro uma 
boa nota”, explicou.

Outra história que veio à tona foi a 
de que, na verdade, seu sonho inicial 
como ginasta não era se dedicar ao 
solo. “Na verdade, queria ser medalhis-
ta Olímpico de barra fi xa. Mas veio o 
solo. A fi cha só começou a cair quando 
fui ver todos os meus resultados. Fica-
va sempre a dois décimos da fi nal e era 
meu melhor aparelho. Depois disso eu 
aceitei”. Sorte do ginasta, e do Brasil.Ginástica solo garante duas medalhas para o Brasil

Ricardo Stuckert/CBF
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