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Martine Grael e Kahena 
Kunze fazem história na vela 

Velejadoras foram as primeiras mulheres a ganharem na categoria 49er FX em Jogos Olímpicos

Campeãs mundiais, eleitas as 
melhores velejadoras do planeta 
e favoritas na primeira Olimpíada 
que disputariam na vida, justa-
mente em casa. Com um desem-
penho brilhante, Martine Grael e 
Kahena Kunze ignoraram qual-
quer tipo de pressão, venceram a 

regata decisiva da classe 49er FX 
e conseguiram, na quinta-feira 
(18), o sonhado ouro olímpico, o 
quarto do Brasil na Rio-2016.

A conquista na vela faz o país 
fi nalmente superar o número de 
títulos de Londres-2012, quan-
do havia conquistado três pri-

meiras colocações. O ouro de 
Martine e Kahena se soma aos 
de Rafaela Silva (judô), Thiago 
Braz (salto com vara) e Robson 
Conceição (boxe), que já haviam 
subido no alto do pódio olímpi-
co no Rio de Janeiro. 
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Cerca de 46% da população é sedentária, diz pesquisa
Uma pesquisa apresenta-

da pelo Ministério do Esporte 
apontou que 45,9% dos brasi-
leiros não praticam nenhuma 
atividade física.  De acordo com 
o estudo, entre os praticantes 
de esporte no País (54,1%), as 
mulheres levam vantagem com 
50,4% fazendo algum tipo de 
exercício.
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ESTADO APOSTA 
EM VÍDEOS 
IMPACTANTES 
PARA REDUZIR 
ACIDENTES DE 
TRÂNSITO

Das ocorrências de trânsito 
com mortes, 94% são causadas 
por falhas humanas. E a segunda 
maior causa de mortes no trânsito 
é o atropelamento de pedestres. 
Entre os homens que trafegam de 
moto e morrem em acidentes, 41% 
têm entre 18 e 29 anos.

Esses três grupos serão o alvo 
de uma campanha lançada na 
quinta-feira, 18, pelo governo 
de São Paulo durante o Fórum 
Melhores Práticas em Segurança 
Viária.

Serão três vídeos elaborados 
pelo Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito que têm como 
objetivo chocar e constranger 
pessoas que são imprudentes no 
trânsito. 

PÁGINA 2

Comércio da 
região cresce 
0,7% em maio

 
O comércio varejista da 

região apresentou leve cres-
cimento de 0,7% em maio, 
na comparação com o mes-
mo mês de 2015 e registrou 
faturamento real de R$ 2,2 
bilhões. No acumulado do 
ano, houve alta de 2,6% e, 
nos últimos doze meses, re-
tração de 1,2%.

Após prata e 
bronze, Isaquias 
quer ouro

Mentira para 
namorada pode 
ter sido motivo 
do falso assalto
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NOVOS TESTES 
REPROVAM PÍLULA 
DO CÂNCER
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Exercícios físicos devem fazer parte da rotina das pessoas

Novelis abre 
inscrições para 
programa 
de estágio

Proprietários 
rurais 
devem fazer 
declaração ITR

Real foi a 
moeda que 
mais se 
valorizou

Mercado de 
trabalho piora 
em todo País, 
aponta IBGE
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Novelis abre inscrições 
para programa de estágio

Em maio, o comércio 
varejista da região apre-
sentou leve crescimento 
de 0,7% na comparação 
com o mesmo mês de 
2015 e registrou fatura-
mento real de R$ 2,2 bi-
lhões. No acumulado do 
ano, houve alta de 2,6% 
e, nos últimos doze me-
ses, retração de 1,2%.

 Os dados recebidos 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista 
de Taubaté e região) são 
da Pesquisa Conjuntural 
do Comércio Varejista 
no Estado de São Paulo 
(PCCV), realizada men-

salmente pela Fecomer-
cioSP, com base em in-
formações da Secretaria 
da Fazenda do Estado de 
São Paulo.

 Apesar do crescimen-
to no faturamento, cinco 
entre as nove atividades 
analisadas apontaram 
queda em relação a maio 
de 2015. Os setores de 
lojas de vestuário, teci-
dos e calçados (-15,8%), 
materiais de construção 
(-5,1%) e eletrodomésti-
cos, eletrônicos e lojas de 
departamentos impedi-
ram um resultado geral 
melhor. Já os segmentos 

de autopeças e acessórios 
(14,8%), farmácias e per-
fumarias (7,8%) e super-
mercados (2%) garanti-
ram o bom desempenho 
do varejo da região em 
maio.

 A pesquisa é segmen-
tada em 16 Delegacias 
Regionais, entre elas 
Taubaté –que é compos-
ta por 39 municípios. 

 De acordo com Dan 
Guinsburg, presidente 
do Sincovat, apesar da 
leve alta, maio não foi 
bom para o comércio. 
“Em maio tivemos o Dia 
das Mães, uma das prin-

cipais datas do ano para 
o varejo. Os dados mos-
traram  diminuição das 
vendas, inclusive nas ati-
vidades em que, sazonal-
mente, a data costuma 
apresentar crescimento, 
como a de vestuário, por 
exemplo. Isso revela que 
o consumidor realmente 
estava muito preocupa-
do com a situação eco-
nômica e com o desem-
prego. Agora, nos resta 
esperar e torcer para a 
melhora nesse índice de 
confi ança e um segundo 
semestre melhor”, co-
menta.

Proprietários 
rurais devem fazer 
declaração ITR até 30 
de setembro

Campanha para 
reduzir acidentes de 
trânsito em SP aposta 
em vídeos impactantes

Entre os homens que trafegam de moto e morrem 
em acidentes, 41% têm entre 18 e 29 anos. Das ocor-
rências de trânsito com mortes, 94% são causadas por 
falhas humanas. E a segunda maior causa de mortes 
no trânsito é o atropelamento de pedestres. Esses três 
grupos serão o alvo de uma campanha lançada na 
quinta-feira, 18, pelo governo do Estado de São Pau-
lo durante o Fórum Melhores Práticas em Segurança 
Viária.

Serão três vídeos elaborados pelo Movimento Pau-
lista de Segurança no Trânsito que têm como objetivo 
chocar e constranger pessoas que são imprudentes no 
trânsito. O movimento é um programa do governo es-
tadual que está completando um ano neste mês e tem 
como objetivo reduzir em 50% o número de vítimas no 
Estado até 2020.

Pesquisa
“Fizemos um levantamento e chegamos à conclusão 

de que uma coisa de ‘puxão de orelha’ não seria inte-
ressante. E, no público brasileiro, uma imagem de vio-
lência e sangue não teria aceitação Então, a ideia foi 
constranger a pessoa. Precisamos causar o incômodo 
para ter a mudança de comportamento”, explica Silvia 
Lisboa, coordenadora do movimento.

Em um dos vídeos, uma criança conta que se tornou 
vítima fatal de um acidente causado pelo próprio pai.

Os dados da campanha são do Sistema de Informa-
ções Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de 
São Paulo (Infosiga-SP). Além das peças publicitárias, 
que serão exibidas inicialmente nas redes sociais, se-
rão apresentadas iniciativas de parceiros públicos e 
privados do movimento que podem ser replicadas.

A Novelis abre, dia 22 
de agosto, as inscrições 
para seu Programa de Es-
tágio 2017. Serão 25 vagas 
para estudantes de várias 
cidades.

Ao longo do período 
de estágio, com duração 
de 1 a 2 anos, os jovens 
terão a oportunidade de 

atuar com profi ssionais de 
diferentes áreas e partici-
par do desenvolvimento 
de projetos na Empresa. 
Para se candidatar é pre-
ciso ter formação prevista 
entre dezembro de 2017 e 
dezembro de 2018, inglês 
intermediário, conheci-
mentos de informática e 

cursar, no período notur-
no, Administração, Ciên-
cias Contábeis, Ciência da 
Computação, Economia, 
Engenharia, Jornalismo, 
Publicidade e Propagan-
da, Relações Públicas e 
Tecnologia em Metalur-
gia, Processos, Produção e 
Química.

O diferencial do Pro-
grama de Estágio Novelis 
é que ele possui um plano 
de integração e workshops 
para desenvolvimento de 
competências e entendi-
mento dos negócios da 
companhia. Durante o 
estágio, cada participante 
deverá elaborar um pro-
jeto que contribua dire-
tamente para a empresa e 
que possa ser implantado 
em sua área de atuação.

O estágio oferecerá 
bolsa-auxílio além de be-
nefícios como seguro de 
vida, assistência médica 
e odontológica, vale re-
feição (ou restaurante no 
local) e vale transporte.

O período de inscri-
ções se encerra em 30 de 
setembro e o processo se-
letivo será realizado em 
parceria com a recrutado-
ra Viva Talentos. No mês 
de outubro, serão promo-
vidas dinâmicas de grupo, 
entrevistas presenciais 
e os resultados serão di-
vulgados até o início de 
dezembro. Para mais in-
formações sobre as vagas, 
acesse o site do Ciclo No-
velis: http://www.ciclo-
novelis.com.br.

COMÉRCIO DA REGIÃO CRESCE 0,7% EM MAIO

Começa na segunda-
feira (22/8), o período 
para a declaração do 
Imposto sobre Proprie-
dade Territorial Rural 
(ITR), para o exercício 
2016. O procedimento 
deve ser feito até 30 de 
setembro.

Para preencher o do-
cumento, os proprie-
tários rurais precisam 
baixar o programa ge-
rador da declaração no 
site da Receita Federal. 
Estão obrigados a de-
clarar: a pessoa física ou 
jurídica proprietária, ti-
tular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer 
título, inclusive a usu-
frutuária, um dos con-
dôminos, bem como um 
dos compossuidores.

 O pagamento do im-
posto poderá ser feito 
em até quatro quotas 

iguais, mensais e conse-
cutivas, desde que cada 
parcela não seja inferior 
a R$ 50. O valor infe-
rior a R$ 100 deverá ser 
pago em quota única. 

Quem não cumprir 
o prazo, estará sujeito 
à multa de 1% ao mês-
calendário ou fração de 
atraso, calculada sobre 
o total do imposto devi-
do, não podendo seu va-
lor ser inferior a R$ 50.

Mais informações 
podem ser obtidas na 
página da Receita Fe-
deral na internet, www.
receita.fazenda.gov.br. 
Associados da Associa-
ção Agropecuária e Sin-
dicato Rural de Guara-
tinguetá podem solicitar 
auxílio no preenchimen-
to do ITR, agendando o 
atendimento pelo telefo-
ne (12) 3132-4400.
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Cerca de 46% da população 
brasileira é sedentária, diz pesquisa

Um grupo de cientistas bra-
sileiros desenvolveu uma nova 
técnica que utiliza nanopartícu-
las para inativar o vírus HIV, 
tornando-o incapaz de fazer 
ligações com as membranas 
das células. Embora só tenha 
sido testado em experimentos in 
vitro, em tese o método poderia 
bloquear a infecção pelo vírus, 
segundo os autores do estudo.

O estudo foi realizado no 
Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (CNPEM), 
em Campinas, sob a coordena-
ção de Mateus Borba Cardoso. 
Os resultados foram publicados 
na quarta-feira, 17, na revista 
científica AppliedMaterials& 
Interfaces.

Segundo os autores, a técni-
ca ainda será aprimorada pela 
equipe do CNPEM, com o obje-
tivo de desenvolver testes capa-
zes de fazer diagnósticos mais 
precoces da infecção por HIV e 
um método inovador para elimi-
nar o vírus de bolsas de sangue 
doado para transfusão.

De acordo com Cardoso, as 
nanopartículas utilizadas no ex-
perimento são objetos extrema-
mente pequenos, pelo menos 100 
vezes menores que a espessura 
de um fio de cabelo.

“Modificamos essas nanopar-
tículas adicionando à superfície 
delas grupos químicos capazes de 
atrair determinadas partículas 
dos vírus, conectando-se a elas. 
Com esse espaço na superfície do 
vírus ‘ocupado’, ele não consegue 
ligar-se a receptores da mem-
brana das células, o que seria o 
primeiro passo para que ele pos-
sa infectá-la”, explicou Cardoso à 
reportagem. No experimento, os 
cientistas sintetizaram nanopar-
tículas de sílica - um componente 
químico presente em diversos 
minerais - e as modificaram pela 
adição de determinados grupos 
químicos, para que as proteínas 
do vírus sejam naturalmente 
atraídas por elas.

Os cientistas então testaram 
a eficácia antiviral das nanopar-
tículas para dois tipos de vírus: 
o HIV e o VSV-G, que causa a 
estomatite vesicular. Para isso, 
eles usaram uma cultura de 
células de um rim de embrião 
humano. As partículas do vírus 

Novos testes reprovam 
pílula do câncer

Uma pesquisa apresentada 
pelo Ministério do Esporte na 
quarta-feira (17), na Casa Bra-
sil, Rio de Janeiro, apontou que 
45,9% dos brasileiros não pra-
ticam nenhuma atividade físi-
ca. O dado é o mais recente do 
estudo Diagnóstico Nacional do 
Esporte, que tem o objetivo de 
ampliar e detalhar as informa-
ções sobre a cultura esportiva 
no Brasil.

De acordo com a pesquisa, 
entre os praticantes de esporte 
no País (54,1%), as mulheres le-
vam vantagem com 50,4% pra-
ticando algum tipo de exercício.

O estudo considerou como 
sedentários os entrevistados 
que declaram não ter feito ne-
nhuma atividade física em 2013, 
no universo de 8.902 entrevis-
tas domiciliares. Além do perfil 
dos praticantes de esportes, o 

diagnóstico investigou a infra-
estrutura, o financiamento e a 
legislação oferecidos para a prá-
tica.

“O Brasil estava desprovido 
de dados. Os países europeus 
fazem um trabalho há mais de 
20 anos para saber exatamente 

qual é o perfil de praticantes e 
sedentários. Fizemos uma rede 
de seis universidades federais. 
O ponto de partida foi entender 
o grau de desenvolvimento do 
esporte no Brasil”, explicou Cás-
sia Damiani, à época diretora do 
Departamento de Planejamento 
e Gestão Estratégica do Ministé-
rio do Esporte.

A parceria foi realizada com 
as universidades federais do Rio 
Grande do Sul, do Rio de Janei-
ro, de Goiás, do Amazonas, de 
Sergipe e da Bahia. A pesquisa 
foi coordenada pelo professor 
Ailton de Oliveira, da Universi-
dade Federal de Sergipe.

“Nós detectamos que quanto 
menor a escolaridade, menor é 
a prática esportiva. Apresenta-
mos também a questão do aban-
dono. A entrada no mercado de 
trabalho ou na universidade está 

levando o jovem a abandonar a 
prática esportiva. Precisamos 
repensar também a política de 
trabalho. São informações que 
precisam ser debatidas”, disse o 
pesquisador.

A estudante Ana Carolina 
Costa não pratica qualquer ati-
vidade física e aponta a falta de 
tempo como o principal obstá-
culo para deixar o sedentaris-
mo. “Já tentei fazer MuaiThai, 
mas o horário não bate. Tenho 
vontade de voltar, mas acho que 
24 horas é pouco para um dia”, 
contou.

Já o contador Rafael Simão, 
que joga futebol e faz muscula-
ção, listou benefícios da prática 
esportiva: “além da saúde, sinto 
a disposição, a tranquilidade. 
Sem praticar, sinto-me cansa-
do. Recomendo e vou continuar 
praticando”, garantiu.

Mulheres levam vantagem: 50,4% praticam exercícios

Nova técNica usa NaNopartículas 
para iNativar vírus Hiv

foram modificadas para expres-
sar uma proteína fluorescen-
te, que muda a coloração das 
células infectadas, permitindo 
que os cientistas acompanhem a 
trajetória da infecção.

Depois de diversos testes, os 
cientistas infectaram as culturas de 
células com os vírus HIV e VSV-G 
modificadas para expressar a pro-
teína fluorescente, o que permitiu 
observar quais células eram atingi-
das pela infecção. Segundo eles, as 
nanopartículas chegaram a reduzir 
a infecção viral em até 50%.

Segundo Cardoso, a infraes-
trutura do CNPEM foi funda-
mental para a realização do tra-
balho. O CNPEM é responsável 
pela gestão do Laboratório Na-
cional de Luz Síncrotron (LNLS), 
do Laboratório Nacional de 
Biociências (LNBio), do Labo-
ratório Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Bioetanol (CTBE) 
e do Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia (LNNano).

“É uma estrutura única no 
Brasil, que não deixa nada a 
desejar diante dos melhores 
laboratórios do mundo. Isso nos 
permitiu fazer um trabalho de 
alta qualidade em uma velocida-
de competitiva mundialmente. 
Temos a vantagem de poder-
mos transitar entre o LNLS, o 
LNNano e o LNBio e interagir 
com cientistas de alto nível em 
instalações que estão no estado 
da arte”, declarou Cardoso.

Desdobramentos. Os resul-
tados do novo estudo já deram 
origem a duas novas linhas de 
pesquisa para a equipe de coor-
denada por Cardoso, que envol-
ve sete pesquisadores. Um dos 
objetivos agora é fazer com que 
a funcionalização das nanopar-
tículas seja mais específica.

“Depois de descobrir que 
compostos se ligam preferencial-
mente ao vírus HIV, os estamos 
purificando para colocá-los na 
superfície das nanopartículas. 
Isso fará que elas se liguem qua-
se exclusivamente a um receptor 
existente na superfície do vírus”, 
disse Cardoso. 

Segundo ele, quando o vírus 
liga seu receptor a uma célula, in-
fectando-a, ela passa a expressar 
o mesmo receptor. As nanopartí-
culas deverão então ligar-se qua-
se que exclusivamente ao vírus 
livre, ou às células infectadas. 

“Uma de minhas alunas já 
desenvolveu a partícula biofluo-
rescente e, quando a nanopartí-
cula se ligar à célula infectada, 
ela ficará fluorescente e sabere-
mos imediatamente que o vírus 
está presente. Isso poderá servir 
como um diagnóstico precoce da 
infecção por HIV. Alguns testes 
não detectam inicialmente o ví-
rus, que pode ficar incubado por 
seis meses. Mas se nosso método 
funcionar, poderemos ter um 
diagnóstico independente desse 
período de latência”, explicou.

A outra linha de pesquisa de-
rivada da técnica que usa nano-
partículas, também já iniciada, 
servirá para eliminar o vírus de 
bolsas de sangue. Para isso, em 
vez da partícula fluorescente, os 
cientistas utilizarão partículas 
magnéticas que se direcionarão 
ao vírus HIV, ligando-se a ele.

“A ideia é introduzir as 
nanopartículas magnéticas nas 
bolsas de sangue. Em algum 
tempo, elas irão aderir apenas 
ao HIV e às células infectadas. 
Nós então aproximamos um imã 
e as nanopartículas e os vírus 
serão separadas do sangue, ‘lim-
pando-o’”, disse Cardoso.

resultados do novo estudo já deram origem a duas 
novas linhas de pesquisa

Um estudo encomendado pelo 
ministério da Ciência, tecnolo-
gia, inovações e Comunicações 
(mCtiC) mostra que a fosfoeta-
nolamina - mais conhecida como 
pílula do câncer - em doses altas 
foi capaz de reduzir o tamanho 
de melanomas em camundon-
gos. o desempenho obtido pelo 
composto, no entanto, foi inferior 
ao apresentado pelo quimioterá-
pico ciclosfosfamida, existente no 
mercado.

Conduzido pelo núcleo de 
Pesquisa e desenvolvimento de 
medicamentos da Universidade 
Federal do Ceará (nPdm/UFC), 
de Fortaleza, o trabalho observou 
a evolução do melanoma, um 
tipo agressivo de câncer, em 50 
camundongos. Cinco tratamentos 
distintos foram dispensados para 
cada grupo de dez animais. o 
primeiro deles recebeu durante 16 
dias doses de fosfoetanolamina 
equivalentes às de 200 miligramas 
por quilo.

outro grupo recebeu uma 
dosagem equivalente a 500 
miligramas por quilo e o terceiro 
grupo, com doses altas, de 1 
mil miligramas por quilo. Ao fim 
do período, somente o terceiro 
grupo apresentou uma redução 
da massa tumoral. ela foi equi-
valente a 64%. o desempenho, 
no entanto, foi inferior ao apre-
sentado pelo grupo de animais 
submetido a um tratamento com 
quimioterápico. Para esse grupo, 
a redução foi de 93%.

este é o oitavo estudo sobre 
o composto encomendado pela 
pasta com resultados conside-
rados pouco animadores - não 
haveria por que apostar na nova 
substância se outra existente é 
mais eficiente. Há dois meses, 
integrantes do governo que 
acompanham o resultado dos 
trabalhos chegaram a sugerir a 
interrupção das pesquisas, em 
virtude dos resultados negativos 
obtidos. Questionado ontem, o 
mCtiC informou que as pesqui-
sas devem continuar.

de acordo com a pasta, estão 
em curso pesquisas pré-clínicas 
e a previsão é de que ainda 
neste semestre tenha início um 
estudo com voluntários sau-
dáveis. o objetivo é avaliar a 
segurança da fosfoetanolamina 
e o comportamento da droga no 
organismo humano

colaboração

os projetos para avaliar a 
ação da fosfoetanolamina foram 
anunciados no ano passado, 
numa iniciativa em colaboração 
com o ministério da saúde. a pre-
visão era de que fossem investi-
dos R$ 10 milhões na iniciativa.

além do relatório sobre a ação 
da fosfoetanolamina em camun-
dongos, o mCtiC divulgou resul-
tados de estudos sobre a fosfoe-
tanolamina feitos pelo Centro de 
inovação e ensaios Pré-Clínicos 
(CienP), de Florianópolis. a pes-
quisa, no entanto, não tratava da 
eficácia da substância.

a fosfoetanolamina era dis-
tribuída gratuitamente por uma 
laboratório do instituto de Quími-
ca de são Carlos, da Universidade 
de são Paulo (UsP). há dois anos, 
o remédio parou de ser entregue, 
depois de uma determinação da 
própria universidade para que pro-
dutos experimentais não fossem 
distribuídos à população.

diante da interrupção, um gru-
po de 26 deputados apresentou 
um projeto para liberar o uso do 
produto, mesmo sem uma avalia-
ção sobre sua eficácia e seguran-
ça. a tramitação foi relâmpago. 
ele foi aprovado na Câmara em 8 
de março e, duas semanas depois, 
já havia passado no senado. o 
projeto define a fosfoetanolamina 
como produto de relevância públi-
ca e autoriza a produção, impor-
tação, prescrição, posse ou uso da 
substância, independentemente 
de registro sanitário.

o texto prevê tal prerrogativa 
até que estudos sobre a subs-
tância sejam concluídos. mesmo 
com parecer negativo do mi-
nistério da saúde, a presidente 
afastada, Dilma Rousseff, à épo-
ca apreensiva com os rumos do 
pedido de abertura de processo 
de impeachment, decidiu sancio-
nar a lei, liberando a substância.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 182/2016 (PMP 18069/2016)

A autoridade superior, com base no parecer técnico da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, homologou, em 10/08/2016,  e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
eletroencefalograma sem sono induzido e com sono induzido, fornecimento de mão 
de obra, dentro do Município de Pindamonhangaba/SP, pelo período de 12 meses”, 
em favor da empresa Pronto Clin Sono SS Ltda, os itens 01 e 02 no valor total de 
R$ 89.719,20. 

PREGÃO Nº. 197/2016 (PMP 20132/2016) 

A autoridade superior homologou, em 11/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de filme radiográfico para impressora DRY”, 
em favor da empresa IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A, itens 01, 02, 03, no valor 
total de R$ 17.140,00. 

PREGÃO Nº. 198/2016 (PMP 20133/2016) 

A autoridade superior homologou, em 15/08/2016, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “aquisição de ração e farelo de trigo para suprir 
as necessidades do convênio do leite”, em favor das empresas: Cooperativa de 
Laticínios do Médio Vale do Paraíba – COMEVAP, os itens 02, 03, no valor total de 
R$ 44.309,50; MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP, o item 01, no valor total de 
R$ 21.900,00. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº. 196/2016 (PMP 20130/2016) 

A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 11/08/2016, 
deserta a licitação supra que cuida de “contratação de empresa especializada na 
realização de exames de eletroneuromiografia pelo período de 12 meses”. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº. 168/2016 (PMP 16966/2016) 

A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
inabilitou a empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda 
por não atendimento ao item 1.10.2 alínea “a” do edital, e considerou, em 11/08/2016, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de veículos tipo hatch para 
transporte de equipe visando atender as UBS Vila São Benedito e USF Campinas, 
recurso de emenda parlamentar 29440011 – Vanderlei Siraque”. 

*** IMPUGNAÇÃO A EDITAL ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 119/2016 (PMP 12392/2016) 

A autoridade superior, considerando os pareceres da Secretaria de Obras e Serviços 
e Secretaria de Assuntos Jurídicos, deu provimento, em 15/08/2016, à impugnação 
interposta pela empresa Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda (processo 
16728/2016), determinando a alteração do termo de referência. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 149/2016 (PMP 14945/2016) 

A autoridade superior, considerando os pareceres da Secretaria de Educação e 
Cultura e Secretaria de Assuntos Jurídicos, deu provimento parcial, em 15/08/2016, à 
impugnação interposta pela empresa CT Araújo Móveis ME (processo 20538/2016), 
determinando a alteração do termo de referência. 

PREGÃO Nº. 152/2016 (PMP 15993/2016) 

A autoridade superior, considerando os pareceres do Departamento de Serviços 
Municipais e Secretaria de Assuntos Jurídicos, deu provimento, em 11/08/2016, à 
impugnação interposta pela empresa S3 Empreendimentos Comércio e Locações 
EIRELI EPP (processo 19745/2016), determinando a alteração do termo de 
referência. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 235/16 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). RUBIA SAN MARTIN 
BOA VENTURA, responsável pelo imóvel situado a RUA HENRIQUE HOMEM DE 
MELLO, s/nº, Bairro LESSA , inscrito no município sob as sigla SO210104016000,   
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schimidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 236/16 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). HITAE HITOMI, responsável 
pelo imóvel situado a RUA ABDORAL ESCOSSIO DE MENESES, s/nº, Bairro ARARETAMA 
, inscrito no município sob as sigla SO230410029000,   para que efetue a limpeza do  
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

 
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: 124/16

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 36242 DATA PROTOCOLO: 17/12/2016 
Nº CEVS: 353800601-212-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 20 /06/2017 
CNAE: 2121-1/01   INDUSTRIA DE MEDICAMENTO  
RAZÃO SOCIAL:  ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 
CNPJ/CPF: 55.980.684/0001-27 
ENDEREÇO: ROD. VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS N°: 3.400 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    AGUA PRETA 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.403-610 UF: SP 
RESP. LEGAL: MARIA HELOISA A. MACEDO SIMÃO CPF: 033.77.3818-13 
RESP. TÉCNICO: MARCIA DA COSTA PEREIRA CPF: 178.943.168-90 
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 32700 - SP   
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
20/06/2016, 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, 20 de Junho 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 Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP 

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

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 123/16

Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO RT 
Nº PROTOCOLO: 017231 DATA PROTOCOLO: 14/06/2015 
Nº CEVS: 353800601-464-00022-1-6 DATA DE VALIDADE: 21/07/2017 
CNAE: 4645-1/03    COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
RAZÃO SOCIAL:   DENTAL PINDA LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.242.169/0001-09 
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS     N°: 475 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-370 UF: SP 
RESP. LEGAL: MARIA VANILDA NUNES CPF: 111.775.188-05 
RESP. TÉCNICO: SIDNEI CARNEIRO GARCIA CPF: 624.948.138-91 
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 15561 - SP   
        

 
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 

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [0501671-20.2006.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0501671-20.2006.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << 

Nenhuma informação disponível >>
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Sagres Viagens e Turismo 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
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 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: Sagres Viagens e Turismo Ltda
Documentos da Executada: prej.
Execução Fiscal nº: 0501671-20.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo 
Data da Inscrição: 18/10/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: prej.
Valor da Dívida: R$ 768,53

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 
2016.

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

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [0510311-70.2010.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0510311-70.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Miriam Solange Bertozzi

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
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. 
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: Miriam Solange Bertozzi
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada 
Execução Fiscal nº: 0510311-70.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: PREJ.
Valor da Dívida: R$ 1186,82

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 
2016.

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

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [0510682-34.2010.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0510682-34.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Claudio Ferreira Goncalves

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
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. 
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: Claudio Ferreira Goncalves
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0510682-34.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: PREJ.
Valor da Dívida: R$ 1062,38

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 
2016.

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

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [0510741-22.2010.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0510741-22.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Agropinda Come Repprodpa Agric e Pecuaria

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
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. 
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: Agropinda Come Repprodpa Agric e Pecuaria
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0510741-22.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: PREJ.
Valor da Dívida: R$ 1345,88

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 
2016.

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

Página 1

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: 0007005-14.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: 'União - Fazenda Nacional 
Executado: Antonia Maestrello Costa Epp 
 

 
 

 
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 'União - 
Fazenda Nacional, 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: Antonia Maestrello Costa Epp 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0007005-14.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 26/05/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 10860/13882/10860-03/10860-94 
Valor da Dívida: R$ 27.156,25 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 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: 0008863-95.2005.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
Requerente: Fazenda do Estado de Sao Paulo 
Executado: Arovale Equips Inds Ltda 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Fazenda 
do Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas provenientes de ICMS/ Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. 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: Clarisse de Lazarini Scatena 
Documentos da Executada: CPF: 213.045.838-64, RG: 780782 
Execução Fiscal nº: 0008863-95.2005.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
Data da Inscrição: 15/03/2005 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 151652682 
Valor da Dívida: R$ 46.837,77 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de junho 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: 0009728-74.2012.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: União 
Requerido: Silvia D P da Fonseca 
 

 
 

 
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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 União, 
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: Renovadora Brisa Pneus Ltda Epp 
Documentos da Executada: 08.392.044/0001-16 
Execução Fiscal nº: 0009728-74.2012.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 11/08/2012 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 39.568.089-1 e/ous 
Valor da Dívida: R$137.088,15 em 15/09/2012 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de julho de 2016. 
 
 

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



PindamonhangabaTribuna do Norte 5

economia
19 de agosto de 2016

Real foi a moeda que mais 
se valorizou, revela BIS

Mercado de trabalho piora 
eM todo país, aponta ibGe

Arsesp deve 
decidir sobre 
mudanças 
na estrutura 
tarifária da 
Sabesp, diz 
Kelman

O presidente da Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
(Sabesp), Jerson Kelman, 
afirmou na quarta-feira, 
17, e que a empresa está 
estudando diversos pontos 
relativos à estrutura das 
tarifas, mas que cabe à 
Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Es-
tado de São Paulo (Arsesp) 
decidir sobre o assunto.

“Se ocorrer uma mudan-
ça, o bom senso diz que isso 
deve acontecer ao longo de 
vários anos”, disse Kelman, 
durante palestra no 27º 
Encontro Técnico AESa-
besp - Fenasan. Segundo o 
executivo, há a possibilida-
de de coincidência entre os 
processos de revisão tari-
fária e mudança na estru-
turação, mas ressaltou que 
a decisão final sobre esses 
assuntos é do órgão regu-
lador.

Um dos temas relativos 
à estruturação, segundo 
Kelman, é a divisão en-
tre categorias tarifárias. 
“Devemos continuar assu-
mindo que o metro cúbico 
de água para a indústria, 
comércio e setor público 
seja muito mais caro que 
para o consumidor resi-
dencial? Eu, pessoalmente, 
acho que não, acho que 
devemos fazer uma conver-
são lenta”, disse o executi-
vo. “Conceitualmente, não 
importa quem vai usar o 
metro cúbico de água, mas 
uma mudança desta pode 
ter riscos. É um tema a ser 
debatido.”

Kelman ainda citou a 
questão das tarifas sociais 
e da ampliação da base de 
consumidores que recebe 
este benefício, com discus-
sões sobre como subsidiar 
esta tarifa. Outros pontos 
de discussão seriam os blo-
cos de consumo e as regi-
ões tarifárias, com debates 
sobre a possibilidade de 
adoção de tarifas sazonais 
para regiões com popula-
ção flutuante.

Uma outra questão a 
ser discutida é a aproxi-
mação entre tarifas entre 
custos de referência. “Não 
faz sentido que o preço da 
água seja igual ao do esgo-
to, se o esgoto é mais caro. 
Talvez seja preferível ter 
um custo de saneamento, 
sem diferenciação”, ponde-
rou Kelman.

Dados do Banco Interna-
cional de Compensações (BIS) 
mostram que o real foi a segun-
da moeda com maior alta do 
mundo em julho. Na compara-
ção trimestral e no acumulado 
dos sete primeiros meses do 
ano, a moeda brasileira é a divi-
sa que apresenta a maior valo-
rização entre 60 acompanhadas 
pela entidade. Ao calcular a taxa 
de câmbio real efetiva, o banco 
mostra que o real se valorizou 
6,2% no mês passado, teve alta 
de 10,7% em 90 dias e acumula 
salto de 30% ante o piso obser-
vado em setembro do ano pas-
sado.

Mensalmente, o BIS calcula 
a taxa de câmbio efetiva de 60 
países em um levantamento que 
leva em conta as médias geomé-
tricas ponderadas pelas taxas 
bilaterais entre as moedas do 
levantamento. O estudo é ajus-
tado ainda pela inflação ao con-
sumidor.

Essa pesquisa mostra a firme 
tendência de apreciação já vis-
ta na taxa nominal do câmbio 
brasileiro. Segundo o BIS, o real 
teve valorização real de 6,2% em 
julho. Com esse fortalecimento, 
o dinheiro brasileiro voltou ao 
patamar observado em janeiro 
de 2015.

A valorização vista no Brasil 
em julho foi a segunda maior do 
levantamento e ficou atrás ape-
nas do rand da África do Sul, 
que teve alta de 6,8%.

Entre demais países, o peso 
chileno teve valorização de 
3,9%, a taxa de câmbio da Rús-
sia teve apreciação de 3,1%, o 

Mensalmente, o bis calcula a taxa de câmbio efetiva de 60 países 

dólar australiano avançou 2,4%, 
o rupia da Índia e o peso co-
lombiano se fortaleceram 1,2%, 
enquanto o dólar dos Estados 
Unidos ganhou 0,5%. No senti-
do contrário, o peso argentino 
teve queda real de 4,7% e a libra 
esterlina perdeu 6,6% no mês 
seguinte ao plebiscito - o pior 
desempenho no mês.

A valorização da moeda bra-
sileira, porém, não é um fenô-
meno apenas das últimas sema-
nas. Os dados do BIS mostram 
que o real acumulou valorização 
real de 10,7% nos três meses en-
tre maio e julho. A troca na pre-

sidência da República aconteceu 
em meados de maio. Nesse pe-
ríodo de três meses, o fortaleci-
mento do real é bem superior à 
alta do rublo russo (6,9%) e iene 
japonês (6,4%) - as duas moedas 
com melhor desempenho após a 
divisa do Brasil. Por outro lado, 
a libra esterlina lidera o grupo 
das divisas que mais perderam 
força, com queda de 6,5% no pe-
ríodo. Em seguida, aparecem o 
peso mexicano (-5,9%) e o yuan 
chinês (-3,6%).

No acumulado do ano, o real 
lidera mais uma vez o rali. Com 
valorização de 23,3%, a moe-

da brasileira avançou em rit-
mo mais forte que o iene japo-
nês (15,3%) e peso colombiano 
(13,8%) - moedas que ocupam o 
segundo e terceiro lugares entre 
as que mais se valorizaram no 
período. No sentido contrário, 
a libra esterlina lidera mais uma 
vez com queda de 13,9% e é se-
guida de perto pelo peso argen-
tino, que registra desvalorização 
real acumulada de 13,5% no 
ano. Foram excluídos os dados 
da Venezuela, país que tem ope-
rado mercado de câmbio distor-
cido pelos controles impostos 
por Caracas.

o mercado de trabalho mostra deteriora-
ção generalizada por todo o brasil. a taxa de 
desemprego atingiu os maiores níveis já re-
gistrados em todas as cinco grandes regiões 
e em 20 das 27 Unidades da Federação. a 
situação é ainda pior em são Paulo, coração 
financeiro e responsável por um quarto de 
toda a força de trabalho: a taxa de desem-
prego no estado alcançou 12,2% no segundo 
trimestre, ante 11,3% no total do País

são Paulo já responde por 25% de toda a 
fila do desemprego: 2,9 milhões dos desocu-
pados de um total de 11,6 milhões de brasi-
leiros em busca de uma vaga. os dados são 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) Contínua, iniciada em 2012, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(ibge). os dados mais recentes foram publi-
cados nesta quarta-feira, 17.

o aumento disseminado na taxa de desem-
prego pode ser explicado pelo enfraquecimen-
to da indústria e pela incapacidade das ativi-
dades autônomas em absorver profissionais 
demitidos do setor privado, avaliou o ibge. 

apesar de são Paulo representar aproxi-
madamente 30% dos trabalhadores do setor 
industrial, o número de profissionais empre-
gados na indústria no estado paulista dimi-

nuiu de 3,9 milhões no segundo semestre de 
2015 para 3,4 milhões no segundo semestre 
de 2016. segundo Cimar azeredo, coordena-
dor de trabalho e Rendimento do ibge, essa 
redução de vagas no setor industrial é um 
dos fatores que desencadeia o crescimento 
no desemprego no País.

“em são Paulo a indústria dispensou meio 
milhão de pessoas. isso mostra um merca-
do de trabalho dispensando, com aumento 
de procura bastante expressivo e queda no 
rendimento. e se você tem menos pessoas 
ocupadas e um rendimento menor, ativará o 
ciclo vicioso (de desemprego) que se configu-
ra atualmente”, explicou azeredo, referindo-
se ao aumento na busca por trabalho num 
esforço de compor a renda domiciliar. 

a incapacidade do setor autônomo em 
absorver esses profissionais foi citada por 
Azeredo como o outro fator que contribui 
para “o ciclo vicioso” que aumenta a taxa de 
desocupação. 

O coordenador explica que com a crescen-
te do desemprego e queda na renda, as pes-
soas tendem a gastar menos e, consequen-
temente, menos profissionais investem em 
negócios próprios ou em trabalhos informais. 
“a informalidade só vai se expandir se houver 
espaço para isso. em um dado momento 
aconteceu, pessoas perdiam emprego com 
carteira e montavam seu próprio negócio, 
mas isso foi se desfazendo”, explica ele.

na passagem do primeiro para o segun-
do trimestre de 2016, 263 mil trabalhadores 
deixaram de trabalhar por conta própria 
em todo o País. ao mesmo tempo, 363 mil 
pessoas passaram a trabalhar sem carteira 
assinada no setor privado.

a taxa de desemprego atingiu os maiores níveis já registrados em todas as 
cinco grandes regiões e em 20 das 27 Unidades da Federação
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Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr
AKR6196 B440235334 51851 10/08/2016 ANK6843 Z440018045 55412 06/08/2016
AYW6475 B440235352 73662 05/08/2016 AZE4753 Z440018050 55412 06/08/2016
AZK7016 B440234760 58780 08/08/2016 AZK7016 B440234801 52070 08/08/2016
BHS0533 B440234594 54600 03/08/2016 BHS8386 Z440018029 55412 04/08/2016
BLC1904 Z440018021 55412 03/08/2016 BMV4384 B440235465 61220 07/08/2016
BNG4721 B440235144 54526 03/08/2016 BUC5164 B440235379 51851 06/08/2016
BUZ7665 Z440018017 55412 03/08/2016 BVB0041 Z440018013 55412 03/08/2016
BWY1765 Z440018047 55412 06/08/2016 BXM4665 Z440018023 55412 03/08/2016
CAA9489 B440235356 73662 08/08/2016 CBF5580 B440235146 51851 04/08/2016
CBV5237 B440235355 60412 05/08/2016 CCB7183 B440235114 60501 08/08/2016
CDK4625 B440235327 61220 08/08/2016 CDK9521 B440235378 51851 05/08/2016
CFC9906 Z440017987 55412 01/08/2016 CGY1395 B440234559 58780 09/08/2016
CGZ0166 Z440018040 55412 05/08/2016 CKJ0310 B440234677 51851 08/08/2016
CLO5094 Z440018005 55412 02/08/2016 CMY2239 Z440017999 55412 01/08/2016
CNA0009 B440235480 73662 11/08/2016 CNB6420 B440234555 54600 01/08/2016
CNY0240 B440235481 51851 09/08/2016 COR2612 Z440018030 55412 05/08/2016
CQL0487 Z440018025 55412 04/08/2016 CRB1178 Z440018006 55412 02/08/2016
CTK7200 B440235469 51851 07/08/2016 CVJ9614 B440234756 73662 04/08/2016
CYG0093 B440235190 73662 05/08/2016 CYG0390 Z440018028 55412 04/08/2016
CYT8073 B440234748 60411 03/08/2016 DAZ8519 Z440018022 55412 03/08/2016
DBU6906 Z440018054 55412 06/08/2016 DBZ2110 B440235354 60412 05/08/2016
DCT4659 B440235110 60501 04/08/2016 DDY9613 B440235353 68580 05/08/2016
DEV2369 Z440018052 55412 06/08/2016 DFQ3887 Z440018011 55412 02/08/2016
DFX8525 B440235470 51851 07/08/2016 DGU2236 Z440018001 55412 01/08/2016
DGZ0792 Z440018032 55412 05/08/2016 DHP2876 B440235122 55417 27/07/2016
DII5118 B440234595 55414 05/08/2016 DIX2186 Z440017989 55412 01/08/2016
DIX2397 Z440018035 55412 05/08/2016 DIX3832 Z440018039 55412 05/08/2016
DJQ3202 Z440018041 55412 05/08/2016 DKF0233 B440234678 51851 08/08/2016
DMQ5412 B440235143 51851 03/08/2016 DNZ7061 Z440017994 55412 01/08/2016
DPE1626 B440235109 55680 02/08/2016 DQC7167 B440235193 73662 09/08/2016
DQJ5646 B440235483 61220 10/08/2016 DQW1480 B440235376 51851 05/08/2016
DQW1480 Z440018031 55412 05/08/2016 DQW1837 B440234675 73662 06/08/2016
DQZ0582 Z440017995 55412 01/08/2016 DSJ6830 Z440018018 55412 03/08/2016
DSQ2567 B440234754 73662 04/08/2016 DSQ2981 Z440018042 55412 05/08/2016
DSZ1193 B440223899 73662 03/08/2016 DSZ4203 B440234679 51851 08/08/2016
DUL4797 Z440018016 55412 03/08/2016 DUM2363 B440235472 51851 08/08/2016
DWS9492 B440235471 51851 08/08/2016 DXX1478 B440235333 51851 10/08/2016
DZW3045 B440235192 54522 09/08/2016 DZW5643 B440235484 73662 11/08/2016
EAN1435 B440234239 60502 09/08/2016 EAO8536 B440235191 57200 09/08/2016
EAO9352 Z440018027 55412 04/08/2016 EBG5354 B440235462 51851 07/08/2016
EDV2949 B440235464 73662 07/08/2016 EFT8496 B440235111 73662 06/08/2016
EGO7752 B440235474 51851 09/08/2016 EGU0434 B440234592 73662 03/08/2016
EIB8767 B440235328 61220 08/08/2016 EIB9373 B440235482 55414 10/08/2016
EIB9808 Z440018002 55412 01/08/2016 EIL5710 B440235477 73662 09/08/2016
EIT0309 B440234680 51851 08/08/2016 EIT0464 Z440018051 55412 06/08/2016
EIY6150 B440235324 65640 02/08/2016 EKV7559 Z440018007 55412 02/08/2016

EMD5457 Z440018024 55412 04/08/2016 EMM4394 B440235468 51851 07/08/2016
EPH3335 Z440018004 55412 02/08/2016 EPV3616 B440235478 73662 11/08/2016
EPV7090 Z440018049 55412 06/08/2016 EPV9235 Z440017990 55412 01/08/2016
EQX8640 B440234759 58196 08/08/2016 ERM6263 B440235423 55414 11/08/2016
ERM6274 Z440018043 55412 05/08/2016 ERQ5560 B440235330 56222 09/08/2016
ERU7341 B440234749 73662 04/08/2016 ERZ2560 B440235148 51851 04/08/2016
ESQ1815 B440235125 55412 01/08/2016 EUA4025 B440235329 73662 08/08/2016
EVE7854 Z440017993 55412 01/08/2016 EVE7854 Z440018034 55412 05/08/2016
EVI9248 B440235188 73662 04/08/2016 EWN4285 Z440017991 55412 01/08/2016

EWT7477 B440235473 51851 08/08/2016 EYC5804 Z440018010 55412 02/08/2016
EYJ9427 B440235325 60681 03/08/2016 EZK4184 B440232939 54521 04/08/2016
FBB5539 B440235107 73662 26/07/2016 FBC0890 Z440018046 55412 06/08/2016
FBP1446 B440235475 51851 09/08/2016 FDT2994 Z440018019 55412 03/08/2016
FEB6152 Z440017992 55412 01/08/2016 FEB6998 B440235332 51851 09/08/2016
FEB7028 B440235479 51851 11/08/2016 FFH2125 B440235476 73662 09/08/2016
FFO2183 B440235372 73662 04/08/2016 FFR8872 Z440018008 55412 02/08/2016
FGG0065 Z440018020 55412 03/08/2016 FGK6294 B440235123 73662 28/07/2016
FGK6553 B440234593 73662 03/08/2016 FGK6641 Z440018015 55412 03/08/2016
FGS8662 B440234591 73662 02/08/2016 FGZ3809 B440235124 73662 28/07/2016
FHG5384 B440235381 73232 06/08/2016 FHY6678 Z440018036 55412 05/08/2016
FHY7102 B440235331 51851 09/08/2016 FIC4266 B440235113 73662 09/08/2016
FKO4701 Z440018014 55412 03/08/2016 FKU1043 B440234560 73662 09/08/2016
FKW2587 Z440018000 55412 01/08/2016 FLX6318 B440234676 51851 06/08/2016
FNE6665 Z440017998 55412 01/08/2016 FNP4621 B440234804 60501 08/08/2016
FPG2020 Z440018037 55412 05/08/2016 FPI4045 B440235380 73662 06/08/2016
FPR2984 Z440017997 55412 01/08/2016 FQQ4018 Z440017986 55412 01/08/2016
FRR7485 B440235121 55090 25/07/2016 FSB8383 B440235189 61220 05/08/2016
FSS2386 B440234660 54870 05/08/2016 FTQ4560 Z440018026 55412 04/08/2016
FZK7572 Z440018009 55412 02/08/2016 GBI2058 Z440018038 55412 05/08/2016
GCD5960 Z440018055 55412 06/08/2016 GDT2410 B440235326 61220 08/08/2016
GWK5292 B440235422 54600 11/08/2016 HGO0774 B440235463 51851 07/08/2016
HKT8021 B440235461 51851 07/08/2016 HRM3806 B440235466 51851 07/08/2016
HWK7703 Z440018053 55412 06/08/2016 JGK3251 Z440017988 55412 01/08/2016
JLS9268 B440235485 73662 11/08/2016 JPU1185 Z440018003 55412 02/08/2016
JUH7139 B440235145 51851 04/08/2016 KYN1673 B440235467 51851 07/08/2016
LCC8809 B440234657 54522 03/08/2016 LIF7686 Z440017996 55412 01/08/2016
LQD0867 Z440018048 55412 06/08/2016 LRS0526 B440235142 51851 03/08/2016
MUT0385 B440223900 73662 03/08/2016 NKZ5889 Z440018044 55412 05/08/2016
ODK0679 B440229682 54600 04/08/2016 OXF6467 B440234758 59670 08/08/2016
PXV2784 Z440018012 55412 02/08/2016 PXW9214 Z440018033 55412 05/08/2016

Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2016.
Edson Henrique dos Santos - Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos 
termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica 
os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autua-
ção e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração
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Martine Grael e Kahena 
Kunze escreveram seus no-
mes na história do esporte 
ao serem as primeiras mu-
lheres a ganharem na 49er 
FX numa edição olímpica. 
A categoria estreou em 
Sydney-2000, mas era 
disputada somente entre 
os homens. E a conquista 
foi com muita emoção na 
medal race, nessa quinta-
feira, quando a dupla che-
gou na primeira posição e 
garantiu o ouro.

A medal race foi emo-
cionante e as quatro equi-
pes (Brasil, Nova Zelândia, 
Dinamarca e Espanha) sa-
biam que podiam chegar 
ao ouro ou ficar sem me-
dalha, pois a diferença de 
pontos era mínima. Logo 
na largada, a dupla italia-
na saiu na frente, seguida 
pela neozelandesas. Mar-
tine e Kahena sempre fica-

ram na terceira posição, o 
que no mínimo já garanti-
ria a prata, porque a Itália 
estava fora da briga.

Só que Martine e Kahe-
na, após a boia 4, esco-
lheram o melhor lado da 
raia e chegaram à última 
boia na liderança, dez se-
gundos à frente da dupla 
da Nova Zelândia e com 
34 segundos de diferença 
para as dinamarquesas. 
As brasileiras mantiveram 
o ritmo, fecharam a prova 
na frente e comemorar o 
ouro inédito na carreira 
com muita festa e se jo-
garam na água da Baía de 
Guanabara.

Campeãs do mundo 
na categoria e bicampeãs 
nos eventos-teste, Marti-
ne e Kahena, ambas de 25 
anos, chegaram à Olimpí-
ada como uma das favo-
ritas para a prova. Estre-

aram na sexta-feira com 
mar revolto e ondas de até 
dois metros. Um dia de 
“maremoto”, como des-
creveram alguns atletas. 
A prova atrasou por quase 
duas horas, por causa da 
falta de ventos. “Eu espe-
rava na Olimpíada coisas 
que nunca tinha visto na 
minha vida. E aconteceu”, 
disse Martine. 

Nos dias seguintes, 
elas se mantiveram em 
boas posições, sempre en-
tre as dez primeiras, com 
exceção de um 11º lugar, 
descartado. No segundo 
dia de regatas, tiveram de 
cumprir penalidade (uma 
volta de 360º) depois de 
cruzar na frente das atle-
tas de Cingapura, obri-
gando-as a desviar.

Como a vela é um es-
porte de regularidade, 
elas obtiveram o ouro.

Isaquias Queiroz con-
quistou nessa quinta-fei-
ra a medalha de bronze 
na canoagem velocidade, 
percurso de 200 metros 
nos Jogos Olímpicos. Na 
prova do C1 200m, dis-
putada na Lagoa Rodri-
go de Freitas, na zona sul 

do Rio, o brasileiro ficou 
atrás do ucraniano Iurii 
Cheban, que levou o ouro, 
e de Valentin Demya-
nenko, do Azerbaijão, que 
faturou a prata. 

Esta foi a segunda me-
dalha conquistada por 
Isaquias nos Jogos do Rio. 

Cerca de uma hora de-
pois de Larissa e Talita 
perderem a disputa do 
bronze para as america-
nas Walsh Jennings e A. 
Ross, na noite de quarta-
feira (17), a dupla Ágatha 
e Bárbara deixou o ouro 
‘escapar’ já na madrugada 
de quinta-feira (18), para 
as alemãs Ludwig e Wa-
lkenhorst.

Apesar do revés, a dupla 
comemorou a conquista da 
medalha de prata. “Tudo é 
a visão de cada um. O copo 
pode estar meio vazio ou 
meio cheio. A gente dor-
miu pensando e acredi-
tando na nossa conquista. 

A polícia do Rio con-
cedeu entrevista coleti-
va, na quinta-feira (18), 
sobre o caso envolvendo 
quatro nadadores nor-
te-americanos. Segun-
do o chefe da Polícia 
Civil, Fernando Veloso, 
um dos dois atletas que 
prestaram depoimen-
to na quinta, Gunnar 
Bentz ou Jack Conger 
– Veloso não soube pre-
cisar qual dos dois –, 
confirmou a conclusão 
da polícia, de que não 
houve assalto, mas uma 
confusão no posto de 
gasolina.

Segundo Veloso, as 
responsabilidades de 
cada um serão analisa-
das antes de concluir 
se eles vão responder 
criminalmente. O che-
fe da Polícia Civil disse 

que ainda não é possível 
afirmar de que crimes 
os atletas podem ser 
acusados e afirmou que 
eles provocaram “atos 
de vandalismo” no ba-
nheiro do posto.

 “Em tese, eles podem 
vir a responder por falsa 
comunicação de crime 
e dano ao patrimônio”, 
explicou.

Ryan Lochte seria o 
mais exaltado, segun-
do o depoimento de um 
dos nadadores. Veloso, 
no entanto, ressaltou 
que seria “prematu-
ro” atribuir ao 12 vezes 
medalhista olímpico a 
invenção da mentira. 
Lochte é o único dos 
quatro que deixou o 
país, embarcando an-
tes de ter o passaporte 
apreendido.

Gunnar Bentz e Jack 
Conger eram ouvidos 
na Delegacia de Aten-
dimento ao Turista 
(Deat), responsável pela 
investigação, na tarde 
de quinta. Na quarta à 
noite, eles foram retira-
dos de dentro do avião 
após um mandado judi-
cial.

Para Veloso, não há 
necessidade de manter 
os dois detidos no Brasil 
e cabe à Justiça decidir 
quando os passaportes 
serão devolvidos aos na-
dadores Gunnar Bentz e 
Jack Conger.

O quarto nadador, 
James Feigen, já ma-
nifestou, por meio de 
advogados, que vai co-
laborar com a investi-
gação, de acordo com a 
Polícia Civil.

Martine Grael e Kahena 
Kunze garantem ouro na vela

Martine Grael e Kahena Kunze escreveram seus nomes na história do esporte

Esta foi a segunda medalha conquistada por 
Isaquias nos Jogos do Rio

Apesar do revés, a dupla comemorou a conquista 
da medalha de prata

isaquias leva bronze, 
fatura 2ª medalha e 
quer mais uma

Na última terça-feira, ele 
ficou com a prata na C1 
1.000 metros. Com isso, 
Isaquias se igualou agora 
aos nadadores Gustavo 
Borges (1996) e César Cie-
lo (2008) e aos atiradores 
Afrânio da Costa (1920) 
e Guilherme Paraense 
(1920), brasileiros que fo-
ram duas vezes ao pódio 
de uma mesma edição dos 
Jogos Olímpicos. 

O baiano, porém, tem 
como meta subir três ve-
zes ao pódio no Rio. Ele 
ainda vai disputar a C2 
1.000m em dupla com Er-
lon de Souza. Os dois fo-
ram campeões mundiais 
no ano passado e são fa-
voritos ao ouro olímpico. 
As semifinais serão nesta 
sexta-feira, com a final 
sendo disputada no dia 
seguinte.

Ágatha e bárbara 
deixam ouro ‘escapar’

Estamos muito felizes por 
isso”, disse Ágatha.

“Uma medalha é sem-
pre motivo de alegria, in-
dependentemente da cor. 

A sensação é de dever 
cumprido. Temos muita 
gratidão por toda a jorna-
da até aqui”, completou 
Bárbara.

mentira para namorada 
por ter sido motivo do 
falso assalto no Rio

Segundo Veloso, a versão fantasiosa contada pelos nadadores pode ter 
sido uma tentativa de enganar a namorada de Ryan Lochte – a modelo 
Kayla Rae Reid. Testemunhas contaram que eles ficaram com meninas na 
festa com os atletas. Outras hipóteses, no entanto, não estão decartadas.
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Santos atrasa pagamento de atletas e 
Ricardo Oliveira diz confiar na diretoria

Palmeiras espera contar com 
trio de reforços no domingo

“Conjunto do 
Corinthians não está 
funcionando”, diz 
Marquinhos Gabriel

Mesmo na reserva, Lugano vira “professor” do titular Lyanco no São Paulo

O Santos tem atrasado 
quase dois meses de direi-
tos de imagem de seus jo-
gadores. O assunto é fala-
do entre os atletas, embora 
a diretoria alvinegra prefi ra 
não comentar. O atacante 
Ricardo Oliveira admitiu 
nesta quarta-feira que exis-
tem pendências para serem 
resolvidas, mas disse con-
fi ar nos dirigentes.

“Existem pendências 
que a diretoria sempre 
tem feito esforços para 
cumprir e tem determi-

nado para nós que estão 
engajados para fazermos 
só nosso trabalho dentro 
de campo. A diretoria tem 
feito esforço enorme pra 
cumprir prazos e estamos 
satisfeitos com a sinceri-
dade que eles têm nos tra-
tado”, disse o atacante.

Experiente, Ricardo 
Oliveira assegurou que o 
problema não fará o time 
perder o foco no Brasileiro 
e na Copa do Brasil. “É um 
assunto que nós atletas 
procuramos focar no tra-

balho e a diretoria cum-
prir com o que foi fi rmado 
e assinado. Isso não é algo 
que vai tirar a gente do ob-
jetivo”, assegurou.

O motivo dos proble-
mas fi nanceiros foi a falta 
de recebimento de algu-
mas verbas que o clube 
esperava, mas não caíram 
na conta. Mesmo assim, é 
fato que o Santos não goza 
de uma boa saúde fi nan-
ceira. Por isso, a intenção 
da diretoria é conseguir 
vender pelo menos um 

jogador. Gabriel e Thiago 
Maia são os mais cotados 
para deixar o clube.

LUCAS LIMA
O técnico Dorival Jú-

nior deverá contar com 
um importante retorno ao 
time do Santos na partida 
contra o Coritiba, neste 
domingo, às 18 horas, no 
estádio Couto Pereira, em 
Curitiba. O meia Lucas 
Lima está recuperado de 
um edema na coxa esquer-
da e a tendência é que ele 
reforce a equipe.

Depois de folgar na ter-
ça-feira, o elenco do Pal-
meiras se reapresentou na 
quarta para um treino em 
dois períodos. O dia co-
meçou com uma atividade 
física, com os jogadores 
divididos em dois grupos 
- um fazia movimentações 

de força e potência na sala 
de musculação, enquanto 
que o outro realizava tra-
balhos funcionais.

Depois, sob o comando 
do preparador Omar Fei-
tosa, o elenco foi a cam-
po e fez movimentos de 
potência com o cinto de 

tração. A atividade teve 
a presença dos zagueiros 
colombiano Yerry Mina e 
Edu Dracena e do atacante 
Leandro Pereira, que des-
falcaram a equipe nos últi-
mos jogos.

Em fase fi nal de recu-
peração, o trio trabalhou 

normalmente nesta quar-
ta-feira e deve reforçar o 
Palmeiras contra a Ponte 
Preta, neste domingo, no 
estádio Allianz Parque, 
em São Paulo, pela 21 ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os treinos dos 
próximos dias avaliarão 
se eles terão condições de 
iniciar a partida.

Outra novidade na ati-
vidade foi a presença do 
meiaVitinho, que estava 
com a equipe sub-20 dis-
putando uma competição 
na França. O Palmeiras 
terá ainda o retorno do 
lateral-esquerdo Zé Ro-
berto, suspenso na vitó-
ria sobre o Atlético Para-
naense, em Curitiba. Já 
o goleiro Jailson treinou 
normalmente e parece re-
cuperado de dores na coxa 
direita.

A equipe, porém, se-
gue com três importantes 
desfalques: o goleiro Fer-
nando Prass, que operou 
o cotovelo, o atacante pa-
raguaio Lucas Barrios, 
com uma lesão na coxa, e 
o atacante Gabriel Jesus, 
que segue com a seleção 
brasileira disputando a 
Olimpíada do Rio.

Os jogadores do Corinthians tentam explicar os 
motivos que fi zeram o time cair tanto de rendimento 
nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O 
meia Marquinhos Gabriel disse nesta quarta-feira que, 
na sua opinião, o problema está no fato do time ter 
difi culdades para entrosar e, consequentemente, alguns 
atletas vivem um momento ruim individualmente.

“Quando o conjunto não funciona, as individu-
alidades também não vão aparecer, mas quando a 
equipe está compacta, bem centralizada, e encaixada, 
as individualidades vão aparecer automaticamente”, 
analisou.

Ele também lamentou a falta de sorte que a equipe 
tem tido nos últimos jogos e acha que isso não pode ser 
ignorado no momento de analisar o momento do time 
comandado pelo técnico Cristóvão Borges. “Teve um 
lance do Giovanni Augusto que, sem goleiro, foi inter-
ceptado. Vamos continuar trabalhando para que essa 
maré volte a funcionar a nosso favor”, lamentou.

Fazendo uma autocrítica, o meia entende que seu 
momento também não é dos melhores e que não tem 
conseguido demonstrar o mesmo futebol dos tempos 
de Santos, em 2015. “Não, ainda não sou (o mesmo do 
Santos). Mas a gente vai tentar evoluir a cada jogo, 
a cada partida e treino para que as coisas aconteçam 
aqui também. Tem um monte de fatores, não vou indi-
vidualizar, mas sei que tenho que melhorar”, comple-
tou.

Com a saída do técnico Ed-
gardoBauza do São Paulo para 
a seleção de seu país, Lugano 
perdeu espaço e virou reser-
va de Lyanco. Mesmo assim, 
o zagueiro uruguaio tem sido 
um professor para o jovem são
-paulino, que diz tentar apro-
veitar ao máximo as dicas do 
companheiro. “Nunca deixei 
de treinar, sempre trabalhei 
sério e por ser o mais novo, 
sempre busquei melhorar ven-
do os mais experientes. O Lu-
gano, jogando ou não, conver-
sa comigo e sempre me ajuda. 
Quero continuar aproveitando 
as oportunidades”, disse o de-
fensor, de apenas 19 anos.

O técnico Ricardo Gomes 
comandou na quarta-feira o 
seu primeiro treino com todo 
o elenco e avisou que no iní-
cio do trabalho deverá fazer 

muitas atividades fechadas, 
sem a presença da imprensa. 
Entretanto, a tendência é que 
Lyanco continue como titular 
ao lado de Maicon.

Além de curtir o momen-
to como titular do São Paulo, 
Lyanco ainda tem outro mo-
tivo para festejar. Ele foi con-
vocado para dois amistosos 
da seleção brasileira sub-20, 
após desistir de defender a 
Sérvia. “Foi uma decisão di-
fícil que precisei tomar. Fa-
lei com meus familiares, mas 
eles deixaram eu resolver. O 
que pesou foi meu sonho, de 
jogar pela seleção brasileira, 
algo que quis sempre, desde 
que nasci. Sei da grandeza da 
Sérvia, mas não pude deixar a 
seleção brasileira”.

Lyanco chegou a atuar pela 
Sérvia nas Eliminatórias da 

Eurocopa Sub-19 e estava co-
tado para defender a seleção 
principal. Por isso, teve que 
optar por qual das duas nações 
ele iria atuar. “Devo muito à 
Sérvia, onde tive uma experi-
ência excelente”, contou o ga-
roto, que chegou ao São Paulo 
em 2015, após passagem pela 
base do Botafogo.

RICARDO GOMES

A reestreia do treinador no 
comando da equipe será, coin-
cidentemente, contra o clube e 
o técnico que causou a sua de-
missão na primeira passagem. 
Ele vai enfrentar o Interna-
cional, do técnico Celso Roth, 
neste domingo, às 16 horas, 
no estádio Beira-Rio, em Por-
to Alegre. O São Paulo é o 12 º 
colocado, com 26 pontos.
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Atacante diz que confi a nos cartolas santistas

Meia tem criticado a equipe

Jovem busca espaço para se fi rmar como titular

Técnico Cuca orienta zagueiro Edu Dracena
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