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Atletas entram na fase final de
preparação para Jogos Paralímpicos
Daniel Zappe/MPIX/CPB

Com a maior delegação da história, totalizando 279 atletas, Brasil quer ﬁcar entre as 5 melhores colocações

A delegação que representará o Brasil nos Jogos
Paralímpicos Rio 2016 começou, nesta semana, a
reta ﬁnal da preparação
para a competição.
Grande parte da equipe
composta por 279 atletas
está em São Paulo para sua
aclimatação. Das 22 modalidades do programa paralímpico, 13 estão treinando
no CT Paralímpico Brasileiro.
Com a maior delegação
da história, a expectativa
é que o Brasil alcance seu
melhor desempenho na
competição e saia com mais
medalhas que em Londres.
A meta é ﬁcar entre os cinco
melhores da competição.

VENDA DE INGRESSOS PARA A COMPETIÇÃO ESTÁ ABAIXO DO ESPERADO
Faltando poucos dias para o início dos
Jogos Paralímpicos, o encalhe de ingressos ganhou repercussão na última semana,
quando o Comitê Rio 2016 apelou publicamente ao governo federal e municipal que
anunciaram repasse de R$ 250 milhões.
Competições como atletismo, judô e
futebol de cinco, estão com ingressos pra-

ticamente esgotados para ﬁnais ou semiﬁnais, mesmo os mais caros. Para as demais,
como natação e goalball, ainda há entradas
disponíveis entre R$ 10 e R$ 90.
Os Jogos Paralímpicos serão disputados
entre os dias 7 e 18 de setembro, no Rio de
Janeiro.

PÁGINA 6

PARATLETAS PARTICIPAM DA COPA BRASIL DE TÊNIS PARA CADEIRANTES
A seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas enfrenta uma
competição importante antes dos Jogos do Rio de Janeiro. Eles participam, até o domingo (29), da Copa Brasil de Tênis para Cadeirantes.
O torneio acontece em São Paulo com entrada gratuita ao público. Cinquenta e quatro atletas divididos nas categorias masculino,

Campeonato de Games vai
agitar região no domingo

feminino, juvenil masculino, juvenil feminino e quad (para atletas
que tenham deﬁciência em membros superiores, além de inferiores) vão jogar nas tradicionais quadras de saibro do Esporte Clube
Pinheiros.
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Luana Camarah disputa
a vaga de vocalista
da Banda Malta
Divulgação

Divulgação

Amantes de tecnologia,
ﬁcção cientíﬁca, quadrinhos, videogames e games
têm um programa sob medida neste domingo, 28,
em São José dos Campos.
Neste dia acontece, pela
primeira vez na cidade,
o MC Games Day, evento
que reúne campeonatos de
games, desﬁles de cosplay
e exposição de desenhos.
PÁGINA 5

GOVERNO FEDERAL
DESCARTA AUMENTO
DE IMPOSTOS
ATÉ 2017
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A programação vai contar com desﬁle de Cosplay

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

12º
PARCIALMENTE NUBLADO,
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

26º
UV 8
Fonte CPTEC/INPE

A cantora Luana Camarah, de Taubaté, é a única mulher
entre os três ﬁnalistas que disputam a vaga de vocalista
da banda Malta. O anúncio oﬁcial do novo membro
da banda vencedora da primeira edição do Programa
SuperStar, da Rede Globo, será feito no programa
“Encontro Com Fátima Bernardes”, na sexta-feira (26),
onde a nova formação da banda vai se apresentar pela
primeira vez.
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Concessionária faz balanço
de combate às fraudes de
energia em São Paulo
Concessionária realizou cerca de 18 mil
inspeções na região do Vale do Paraíba e
Litoral Norte; Prática ilegal é considerada
crime e traz prejuízos para toda a população
Prática perigosa que coloca em risco a vida das pessoas,
as fraudes de energia também podem diminuir a qualidade
da eletricidade fornecida aos clientes e aumentar o valor da
conta de luz daqueles que são regulares. Para combater esse
tipo de crime, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, realizou
nos 28 municípios de sua área de concessão, entre os meses de
janeiro a julho deste ano, mais de 65 mil inspeções em campo.
No primeiro semestre de 2016, foram recuperados 34.154
MWh de energia, volume suﬁciente para abastecer uma
cidade com 186 mil clientes por um mês. Somente nos oito
municípios que compreendem a região do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, foram realizadas 17.594 inspeções, com 8.225
MWh de recuperação. As atividades em campo são realizadas
por equipes técnicas com treinamento especíﬁco para identiﬁcar irregularidades no medidor, ou qualquer anormalidade
na rede.
Previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, a
fraude ou furto de energia é crime: “Subtrair, para si ou para
outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 01 (um) a 04
(quatro) anos, e multa”. A ação ilegal pode provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que
sofre com a interrupção ou oscilação do fornecimento para
sua residência e nas vias públicas. As ligações irregulares trazem ainda o risco de acidentes mais sérios, como a morte do
infrator ou de terceiros, pois os cabos da rede elétrica sempre
estão energizados.
“As fraudes também trazem prejuízos ﬁnanceiros, e
não apenas para a Concessionária. Os próprios clientes são
lesados, já que a tarifa do consumidor abrange parte das
perdas elétricas da Distribuidora, e o custo da energia usada
irregularmente é parcialmente repassado a todos os usuários
regulares da rede”, explica o Relações Institucionais da EDP,
Marcos Scarpa.
É importante destacar que a EDP atua rigorosamente em
duas frentes: inspeções direcionadas por modelos estatísticos
computacionais, que têm como foco identiﬁcar irregularidades no sistema de medição de energia; e a retirada de ligações
irregulares, feitas diretamente a partir da rede de distribuição, que ﬁcam visíveis às equipes de campo da Distribuidora.
Com intuito de coibir cada vez mais a prática da clandestinidade, a empresa pede que a população contribua e
denuncie as ligações irregulares. Para tanto, disponibiliza
os canais de atendimento os consumidores: Agência Virtual, www.edpbr.com.br, Central de Atendimento ao Cliente,
no 0800 721 0123, que funcionam 24 horas e com ligação
gratuita ou se dirigir até uma das agências de atendimento
presencial. O sigilo é total, e a inspeção, realizada com a
máxima urgência.

Energia recuperada de janeiro a julho de 2016
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Circuito Cultural Paulista
retoma programação na região
O Circuito Cultural Paulista,
programa da Secretaria da Cultura
do Estado, retoma a programação e
leva mais de 20 atrações musicais,
de dança, teatro, circo e espetáculos infantis para 110 cidades do interior e litoral do Estado. Na região
do Vale do Paraíba, a programação
teve início em Campos do Jordão
no dia 12 de agosto, com a peça
“Filme B”. Conﬁra:
No dia 25, em Ilhabela, a Cia.
Quase Cinema apresenta o espetáculo infantil A Princesa de Bambuluá. Resgatada por Luís da Câmara
Cascudo, a história contra a trajetória de João que, ao parar numa
gruta para descansar, é surpreendido pelo rosto da princesa que
estava encantada e aceita o desaﬁo
de desencantá-la passando por difíceis provas de coragem e persistência. A trilha sonora, com base
eletrônica, traz também o ritmo
nordestino.
A peça Cenas de Uma Execução chega a Taubaté no dia 26 de
agosto. Baseado em fatos reais, o
espetáculo conta a história da batalha de Lepanto, ocorrida no século
XVI, e da vida da pintora Artemísia
Gentileschi. É às 20h00 no Teatro
Metrópole.
A Trupe DuNavô passa São Sebastião no dia 27 de agosto e encerra a programação com o espetáculo
É Mesmo Uma Palhaçada. Um grupo de palhaços chega de uma turnê internacional de seu fabuloso
espetáculo, porém, prontos para a
apresentação, percebem que estão
no lugar errado. Passeando por ilusionismo, mágica, dança e demais
variedades circenses, eles se revezam apresentando cenas clássicas
e autorais, arrancando boas gargalhadas.

Ivan Abujamra

Peça ‘Cenas de Uma Execução’
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA REGIÃO
25/08 – ILHABELA
A Princesa de Bambuluá - Cia. Quase Cinema [Infantil]
Local: Galpão das Artes - Rua da Cocaia 720, Cocaia
Hora: 14h
26/08 – TAUBATÉ
Cenas de Uma Execução [Teatro]
Local: Teatro Metrópole - Rua Duque de Caxias, 312
Hora: 20h
27/08 – SÃO SEBASTIÃO
É Mesmo Uma Palhaçada - Trupe DuNavô [Circo]
Local: Rua da Praia em Frente à Sectur
Hora: 20h
Apenas no primeiro semestre
de 2016, mais de 230 mil pessoas
prestigiaram as 440 apresentações gratuitas do Circuito Cultural
Paulista, que circularam por 110
cidades do interior e litoral. É neste ano também, que o programa,
executado pela Secretaria da Cultura em parceria com a Organiza-

MPF quer obrigar Estado a reabrir
museu em Guaratinguetá
Cerca de 1.600 peças que marcaram a vida do conselheiro Rodrigues
Alves, governante de São Paulo por
três vezes e duas vezes eleito presidente da República, estão fechadas
há oito anos no casarão em que ele
viveu com a família, em Guaratinguetá. A importância do imóvel e
de seu acervo foi reconhecida pelos
órgãos estadual e federal do patrimônio histórico.
Transformado no Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves, o conjunto é tombado pelo
Condephaat e pelo Iphan. O prédio
foi fechado em 2008 para restauro e
não abriu mais. A restauração está
concluída desde 2010.

No último dia 17, o Ministério
Público Federal em Guaratinguetá
entrou com ação civil pública para
que o governo de São Paulo reabra o
museu. De acordo com a procuradora da República Flávio Rigo Nóbrega, a falta de acesso a “tão relevante
acervo cultural contido no interior do
imóvel” viola o princípio constitucional da fruição coletiva. Segundo ela,
o fato de o museu estar fechado há
tanto tempo “sem motivo razoável”
impede que a população tenha acesso
a documentos, mobiliário, fotos e bibliograﬁa de um período importante
da história brasileira.
A cidade está na rota de milhares
de pessoas de todo o território nacioDivulgação

Casarão abriga objetos que pertenceram a Rodrigues Alves

Fundação Dr. João Romeiro

ção Social APAA - Associação Paulista dos Amigos da Arte - e com
prefeituras municipais, completa
10 anos. Ao longo desse tempo,
foram realizadas 5.500 apresentações, prestigiadas por 1,5 milhão
de pessoas. Para mais informações, acesse: www.circuitoculturalpaulista.sp.gov.br.

EXPEDIENTE

nal que visitam o Santuário de Aparecida, na mesma região. O museu
atraía pela imponência do casarão,
construído em taipa em meados do
século 19, e que era usado pelo então
presidente da República para reuniões e descanso. “Além do mobiliário
da época, como a sala de jantar do
Conselheiro, estão ali objetos pessoais e documentos, como seu caderno
de anotações pessoais. É um prato
cheio para pesquisadores da história
do Brasil”, conta a professora Denise
Godinho.
De acordo com o MPF, a gestão
desse patrimônio é da Secretaria de
Cultura do Estado, mas o governo
alega que o museu está em processo
de transferência para a prefeitura.
A ação pede que o Estado veriﬁque
as condições atuais do imóvel e do
acervo e, no prazo de 60 dias, apresente um plano de ação para reabrir
o museu.
A Secretaria da Cultura informou
que ainda não foi notiﬁcada sobre
a ação, mas tem realizado as ações
necessárias para a preservação do
imóvel e do acervo, tendo investido
R$ 700 mil, na época, no restauro do
edifício. Em paralelo, atua junto à
prefeitura para a municipalização do
espaço por considerar que o município tem melhores condições para
a gestão do patrimônio. Já a prefeitura informou que o processo de
municipalização está em fase inicial
e depende de acordos com o governo,
envolvendo principalmente os encargos ﬁnanceiros para a manutenção
do museu.
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COTIDIANO
Ministro descarta aumento de
impostos para alcançar meta fiscal
O governo já decidiu que não vai aumentar impostos este ano e
em 2017 para alcançar a
meta ﬁscal. A informação
foi dada na terça-feira
(23), pelo ministro-chefe
da Casa Civil, Eliseu Padilha, ao reconhecer que
a sociedade brasileira
não tem mais como arcar
com aumentos da carga
tributária.
“Já há decisão da área
fazendária neste sentido seguindo orientação
do presidente Michel
Temer. Não haverá aumento de impostos para
2017”. Em consequência, Padilha aﬁrmou que
o projeto que cria limites
para o crescimento dos
gastos públicos com base
na variação da taxa da
inﬂação do ano anterior
“é inegociável”. Esse cálculo está previsto no Projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO),
que está sob análise do

Congresso Nacional.
“Não há hipótese de
o governo trabalhar com
a ﬂexibilização [dos gastos]. Claro que a decisão
ﬁnal cabe ao Congresso,
mas, se não tivermos a
aprovação da contenção
das despesas, nós vamos
ter uma expansão muito
expressiva da dívida publica. É como na casa do
João, da Maria e do José:
o limite do cartão de crédito e do cheque especial
estourou, não tem mais
como sacar [dinheiro],
então temos que cortar
despesas. Dói um pouco,
não vai ter mais cinema,
festa de ﬁnal de semana”,
comparou.
Padilha disse que,
como o governo não vai
cobrar da sociedade, a
diferença para o equilíbrio das contas públicas
terá que vir do cortes de
despesas. “Então vamos
tirar das estradas, da segurança, uma vez que os

gastos com saúde e educação são mantidos constitucionalmente – não
pode ser mexido, vamos
tirar de onde for possível”.
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
O ministro voltou a
defender a necessidade
da reforma da Previdência. “Nós temos que fazer
com que o Brasil seja viável no longo prazo. E há
duas coisas que são absolutamente indispensáveis que sejam enfrentadas. Uma é a questão da
dívida pública, daí a razão do teto, e a outra é a
reforma da Previdência.
Se não, em pouco anos,
o sujeito chega com seu
cartão de aposentadoria no banco e não terá
dinheiro
necessário
para que o pagamento
seja feito.”
Aumentos salariais
Eliseu Padilha também conﬁrmou a decisão

Dida Sampaio

Ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, reconheceu que a
sociedade brasileira não tem mais
como arcar com aumentos da
carga tributária

do governo de não negociar aumentos salariais
antes que seja decidida a
questão do impeachment
da presidente afastada
Dilma Rousseﬀ, uma vez
que a negociação estava
em desacordo com a própria base de sustentação
do governo.
“Essa foi uma decisão

Para 62%, reforma da Previdência
dificultará aposentadoria, diz pesquisa
Pesquisa feita pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
(FenaPrevi) e pelo instituto Ipsos mostra que
62% dos entrevistados
acreditam que possíveis
mudanças na previdência
social devem diﬁcultar o
pedido de aposentadoria
no Brasil. A maioria dos
entrevistas também teme
a perda de direitos com
as futuras alterações. Para
57% deles, a reforma da
previdência pública deve
diminuir seus direitos.
"A pesquisa mostra que
há uma contradição no
que as pessoas querem,
no que acham que é certo
e sua expectativa pessoal", avaliou o Presidente da FenaPrevi, Edson
Franco, em coletiva de
imprensa, na manhã da
terça-feira, 23.
A parcela de entrevistados pela Fenaprevi/Ipsos
que desconhece a reforma da previdência social
também é elevada. Cerca
de 44% dos entrevistados
informaram não ter conhecimento da discussão
das reformas em curso.
No entanto, 54% aﬁrmaram ter ouvido falar das
propostas de ajustes nas
regras da aposentadoria
e 2% não souberam responder.
Dos que têm conhecimento da mudança, 45%
estão cientes de que há
discussões em torno do

fenaprevi_cvgsp_seguro_pessoas_01

Edson Franco durante coletiva de imprensa
aumento da idade da aposentadoria e 17% sobre o
aumento das contribuições. No entanto, a parcela de entrevistados que
ouviu falar dos dois temas
cai para 7%.
"É surpreendente não
ter ouvido falar da reforma
com o nível de informação
divulgado. O nível de desinformação da população precisa ser levado em
conta pelo governo e setor
privado", avaliou Franco,
ressaltando a necessidade
de se estabelecer um nível
básico de conhecimento
para depois debater mudanças nas regras da aposentadoria pública.
A pesquisa revela que
a maior parte da população brasileira sabe pouco
ou não tem informação do
sistema público de aposentadoria. Somente 11%

dos entrevistados aﬁrmaram saber muito ou o suﬁciente do tema, enquanto
86% sabem pouco, nada
ou desconhecem completamente o assunto. Segundo a Fenaprevi, neste
ponto, 3% não souberam
responder.
O presidente da Fenaprevi chamou ainda
atenção para a idade média com que se aposenta
o brasileiro, de 54 anos.
"É extremamente baixa
comparada com qualquer
métrica internacional. A
grande maioria dos países
já convergiu a idade média
de aposentadoria para 65
anos e, neste momento, se
discute o aumento para 67
anos", destacou Franco.
O levantamento mostrou que a maior parte
dos brasileiros consultados (42%) acredita que

os homens deveriam se
aposentar aos 60 anos e
somente 15% apontaram
os 65 anos como a idade
ideal para aposentadoria
masculina. No caso das
mulheres, 58% disseram
que este grupo deveria se
aposentar com 55 anos e
outros 22% indicaram os
60 anos como idade ideal.
A pesquisa feita pela
Fenaprevi/Ipsos
ouviu
1.500 pessoas com mais
de 23 anos, de todas as
classes sociais, em todo
o Brasil, entre os dias
21 de julho e 4 de agosto. O levantamento foi
apresentado no VIII Fórum Nacional de Seguro
de Vida e Previdência
Privada, que tem como
tema central o Desafio
da Previdência Social no
Brasil e é organizado pela
FenaPrevi.

tomada durante a reunião do colegiado na última sexta-feira em São
Paulo, que concluiu que
não havia clima na base.
Então o governo decidiu
suspender [a negociação]
até pelo menos depois
da votação do impeachment”. A decisão, segundo Padilha, vai atingir

todas as categorias que
tiverem alguma ligação
com o Executivo.
O ministro deu as informações em entrevista, no Rio Media Center, para apresentar, ao
lado do prefeito Eduardo Paes, o balanço final
dos Jogos Olímpicos de
2016.

LIGEIRO RECUO NA
CONFIANÇA DA INDÚSTRIA
NÃO MUDA TENDÊNCIA DE
MELHORA, DIZ FGV
O ligeiro recuo no
otimismo do empresário industrial registrado pela prévia da
Sondagem da Indústria
foi apenas uma acomodação, não muda a tendência de melhora nem
há motivo para preocupação. A avaliação é
de Aloisio Campelo, superintendente adjunto
para Ciclos Econômicos
do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV).
Se o resultado da prévia se conﬁrmar, o Índice de Conﬁança da Indústria (ICI) terá ligeiro
recuo, de 87,1 pontos em
julho para 86,9 pontos
em agosto. "A alta foi
bastante expressiva nos
últimos meses", ressaltou Campelo.
Embora interrompa
uma sequência de cinco
altas consecutivas, o ICI
vinha de um ganho acumulado de 12,4 pontos
entre os meses de março e julho. "O Índice de
Situação Atual avança
mais, o que é um bom
sinal. O que calibrou o
resultado e fez o índice cair agora foram as
expectativas. Então o
indicador está mais condizente com o que está
acontecendo", avaliou
o superintendente do
Ibre/FGV.
A prévia de agosto
mostra que as avaliações

sobre a situação atual
melhoraram 0,9 ponto,
enquanto as expectativas do setor industrial
para os meses seguintes
pioraram 1,2 ponto. O
Nível de Utilização da
Capacidade
Instalada
(Nuci), se conﬁrmada a
prévia, passará de 74,3%
em julho para 74,1% em
agosto. Esse recuo foi
avaliado também como
um pequeno ajuste.
"A recuperação não
ocorre de forma tão forte como em 2009. Está
devagar, porque ainda
há risco. O câmbio estava bem mais favorável
na virada do ano do que
agora. A recuperação estava mais impulsionada
pela demanda externa
do que pela interna",
justiﬁcou Campelo.
No entanto, o responsável pela sondagem da
indústria garante que,
por enquanto, a interpretação ainda é de crescimento na conﬁança do
setor. "A melhora dos últimos meses foi bem intensa A demanda parou
de cair e em alguns casos
está até em terreno positivo", lembrou.
A prévia dos resultados da Sondagem da
Indústria abrange a consulta a 782 empresas
entre os dias 1º e 16 de
agosto. O resultado ﬁnal
da pesquisa para agosto
será divulgado no próximo dia 29.
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 224/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Danilla Sampaio
Monteiro, proprietária do veículo com placa DSH2136 a comparecer ao
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no
período de fevereiro a março de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do dia 31/05/2016, data em que a
Notificação 224/2016 foi recebida por Danilla Sampaio Monteiro, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 310/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Expresso Borges
Transportes Rodoviários, proprietária do veículo com placa ELW9830 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias – SP62, no período de março a maio de 2015. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 02/08/2016,
data em que a Notificação 310/2016 foi publicada no Jornal Tribuna do Norte,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 328/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Thiago Portela Costa,
proprietário do veículo com placa CBI0371 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de abril de
2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a
partir do dia 29/06/2016, data em que a Notificação 328/2016 foi recebida por
Marcelo Silva, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 330/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcos Aurélio
Sinopoli, proprietário do veículo com placa CNV9117 a comparecer ao
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício
Dias – SP62, no período de abril a setembro de 2015. Ressaltamos que o
proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 10/08/2016,
data em que a Notificação 330/2016 foi publicada no Jornal Tribuna do
Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 338/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Walison Mendes
Dorneles, proprietário do veículo com placa AUD2349 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias –
SP62, no período de maio a junho de 2015. Ressaltamos que o proprietário
teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 10/08/2016, data em que
a Notificação 338/2016 foi publicada no Jornal Tribuna do Norte, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 359/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcelo Dimas dos
Santos, proprietário do veículo com placa CFX8047 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de
maio a julho de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para
justificar as evasões a partir do dia 10/08/2016, data em que a Notificação
359/2016 foi publicada no Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Tribuna do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL DOS INSCRITOS E HABILITADOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2016 (PMP 18487/2016)
Comunicamos que as inscrições para o cadastro na licitação supra, que cuida de “cadastramento
de artistas e profissionais de are e cultura nos programas ‘Pinda em Cena’, ‘Cultura para Todos’ e
‘Ceu das Artes’, para fomento à cultura municipal de Pindamonhangaba”, fica prorrogada por 20
dias, ou seja, até 14/09/2016, conforme solicitado pelo Departamento de Cultura.

A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição dos representantes da sociedade civil para a Gestão

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2016 (PMP 12043/2016)
A autoridade superior, ante a manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento
ao recurso interposto pela empresa Totis-x Ltda ME (processo 22346/2016), mantendo assim seu
descredenciamento, e homologou, em 22/08/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de sucos e refrigerantes para atender a Secretaria de Educação para cursos, oficinas e
reuniões”, em favor das empresas: GMC Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda EPP, o item 01,
no valor unitário de R$ 3,10; Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o item 02, no valor unitário
de R$ 3,01, item 03, no valor unitário de R$ 3,01.
PREGÃO Nº. 191/2016 (PMP 18337/2016)
A autoridade superior, com base na análise técnica pela Secretaria de Saúde Assistência Social,
homologou, em 19/08/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de sonda para
o paciente Valdir Faustino dos Santos em resposta ao processo 1000226-55.2016.8.26.0445mandado de segurança – tratamento médico hospitalar; utilização durante o período de 06 meses”,
em favor da empresa Nacional Comercial Hospitalar Ltda, o item 01, no valor total de R$ 14.400,00.
PREGÃO Nº. 205/2016 (PMP 21041/2016)
A autoridade superior homologou, em 19/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais diversos de construção”, em favor das empresas: DL Ishizucka
EPP, os itens 01, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 45,
50, 51, 52, no valor total de R$ 3.877,48; MG Moreira Construção ME, os itens 02, 05, 06, 09, 18,
22, 35, 40, 43, 46, 47, no valor total de R$ 3.870,06; Santos Gouvea Comercial Ltda EPP, os itens
23, 24, 25, 31, 34, 41, 42, 44, 49, 53, no valor total de R$ 4.607,30. Itens desertos: 21, 32, 33, 39,
48; item fracassado: 08.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 206/2016 (PMP 21043/2016)
A autoridade superior homologou, em 19/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de tinta para demarcação viária e solvente”, em favor das empresas: Porto
Sinalização Ltda, o item 06, no valor unitário de R$ 119,00; Suely Spagnoletto Pereira EPP, o item
01 no valor unitário de R$ 174,00, e o item 02 no valor unitário de R$ 168,00; Suprema Comercial
EIRELI EPP, o item 03 no valor unitário de R$ 188,00, o item 04 no valor unitário de R$ 194,00, e o
item 05 no valor unitário de R$ 174,00.

PREGÃO Nº. 126/2016 (PMP 13395/2016)
A autoridade superior, considerando os pareceres do Departamento de Finanças, Departamento
de Informática e Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou provimento aos recursos administrativos
interpostos pelas empresas Ciclo 2 Tecnologia Ltda (processo 19773/2016), Allcomnet Tecnologia
e Sistemas Ltda EPP (processo 19759/2016), Sillis Soluções Integradas Lógicas Lineares em
Infraestrutura (processo 19802/2016), Secureway Tecnologia da Informação Ltda ME (manifestação
em ata), mantendo assim as desclassificações das propostas e as inabilitações das empresas.
Desta forma considerou fracassada a licitação supra, que cuida de “locação de equipamento
Next Generation Firewall (NGFW) para substituição de firewalls existentes na Prefeitura de
Pindamonhangaba, incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento, garantia e suporte,
conforme especificações deste termo de referência por 36 (trinta e seis) meses”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº. 179/2015 (PMP 19167/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 15/06/2016, ao contrato 197/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de serviços em exames de tomografias computadorizadas”,
para prorrogação até 24/08/2017. Assina pela contratante a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e
pela contratada, empresa WK Radiologia Ltda, o Sr Wilson Hiroyuki Watanabe.
PREGÃO Nº. 183/2015 (PMP 19419/2015)
Foi firmado o aditamento 02/2016, de 02/08/2016, ao contrato 198/2015, que cuida “contratação
de empresa especializada na realização de serviços em exames de ultrassonografias”, para
prorrogação até 23/02/2017. Assina pela contratante a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela
contratada, empresa WK Radiologia Ltda, o Sr Wilson Hiroyuki Watanabe.

I N T I M A
FRANCISCO SILVÉRIO DOS SANTOS, brasileiro, chefe intermediário, portador
da RG/SSP/SP nº 306341220, inscrito no CPF nº 270.531.608-66 e SIMONE
FERNANDES SANTOS, brasileira, trabalhador metalúrgico e siderúrgico,
portadora da RG/SSP/SP nº 308983191, inscrita no CPF nº 276.706.818-37, os
quais não foram encontrados nos endereços indicados pela Credora Fiduciária:
Rua Vinte e Um, n° 326, loteamento Jardim Terramérica III, em Americana-SP,
CEP 13468-876; Rua das Maravilhas, nº 36, Jardim Nilsen Ville, em AmericanaSP, CEP 13467-230; Estrada Municipal Wilson Monteiro, nº 15, Cruz Pequena,
em Pindamonhangaba-SP, CEP 12403-550, na qualidade de devedores
fiduciantes no instrumento particular de alienação fiduciária registrado no imóvel
matriculado sob n°. 115.815 nesta Serventia, que se descreve abaixo:
Matrícula n° 115.815: Um prédio residencial com dois pavimentos (térreo e
superior), com frente para a Rua Vinte e Um, sob nº 326, situado no
loteamento “Jardim Terramérica III”, em Americana-SP.
Para que NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS A CONTAR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO
DESTA, compareça nesta Serventia, estabelecida na Avenida Brasil nº 1955,
Jardim Paulista, CEP 13468-390, em horário de atendimento ao público, das
09:00h às 16:00h, a fim de efetuar o pagamento, em dinheiro ou cheque
OP., dos valores devidos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (credora fiduciária),
decorrentes do Instrumento Particular de Venda e Compra e Alienação
Fiduciária, celebrado em 14/08/2013, tendo como objeto o supracitado
imóvel.
O valor para pagamento está detalhado em planilha de cálculos, a qual é de
responsabilidade da credora fiduciária e encontra-se arquivada nesta Serventia.
FICA V. Sª. ADVERTIDO(A), QUE O NÃO PAGAMENTO GARANTE O
DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL EM
FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DO §7º, DO ART. 26, DA
LEI FEDERAL Nº 9.514/97.
Americana, 23 de agosto de 2016.
Carlos Roberto Buriti

A Assembleia de Eleição acontecerá no dia 31 de agosto de 2016, das 17 às 18h30, no Auditório da Prefeitura
Municipal.
A reunião de posse dos novos conselheiros e eleição de diretoria executiva acontecerá no dia 14 de setembro de 2016,
às 8 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal.
SEGMENTO

INSTITUIÇÃO

Vânia Araujo Anselmo Ferreira

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Lar da Criança Irmã Júlia

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Lar da Criança Nova Esperança

Cooperadores de
Associação para Auxílio da

Bethi dos Santos Moreira

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

IA3 - Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento Humano a Arte
e Aprendizagem

FAMILIA

APAMEX – Associação
Pindamonhangabense de Amor
Exigente

Projeto Crescer

SOS – Serviço de Obras Sociais
de Pindamonhangaba

Casa da Amizade de
Pindamonhangaba

FAMILIA

HABILITADOS
Luiz Claudio de Oliveira
Fernando Antunes Lima
HABILITADOS
Moacir Ferreira dos Santos
Carmem Silvia de Paula Alves
HABILITADOS
Maria Elizabete Casimiro
Elza Anéas Rodrigues Costa

HABILITADOS

Célia Kalil Patah

Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba – APAE

Ana Maria de Oliveira Nóbrega Ruiz

OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil – Subseção de
Pindamonhangaba

HABILITADOS

Roseméri Seixas Nunes Pereira

José Roberto Azevedo Homem de Melo

Sindicato dos Trabalhadores e
Empregados Rurais de
Pindamonhangaba

HABILITADOS

Carmen Oliveira Paresque

Associação de Centro de
Convivência para Idosos
“Cônego Nestor Jose de
Azevedo”

IDOSO

PROFISSIONAIS
DA ÁREA

Amauri Monteiro
Raquel de Oliveira Dias

Criança e do Adolescente –

HABILITADOS

Claudio Fernando do Rosario

Pindamonhangaba

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

e

HABILITADOS

Karen Maria Briet da Silva

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

SINDICATOS

Demétrio Cabral Júnior
Semíramis Fernandes César

Associação dos Salesianos

CONSELHOS

HABILITADOS

Liceu Coração de Jesus

ADOLESCENTE

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

COMISSÃO

Pe Sérgio Augusto Baldin Júnior

CRIANÇA E

FAMILIA

ANÁLISE DA

REPRESENTANTE CANDIDATO

Ana Gilda Ferraz
HABILITADOS

Jaciene Rodrigues de Paula
HABILITADOS

Orlando Gregorio da Silva
HABILITADOS
Henrique Alves Cazuo
Sonia Rejane de Campos
HABILITADOS
Maura Salgado Valentini

SEGMENTO

INSTITUIÇÃO

ANÁLISE DA COMISSÃO

SINDICATOS e CONSELHOS

CRESS
Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo - 9ª região

INDEFERIDO

MORADORES DE BAIRRO

NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS

Amauri Monteiro
Presidente

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao ESPÓLIO DE ALFREDO
ABILIO FLORES, responsável pelo imóvel situado a RUA EXPEDICIONÁRIO
MARCELINO M. MOREIRA, 0, Quadra E, Lote 72, Bairro CARDOSO, inscrito no
município sob as sigla SO21.04.08.015.000, para que efetue a reforma de calçada
no referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará
os custos do trabalho efetuado.

ORDEM DO DIA

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

30ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palác

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 2
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 239/16 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(A). THELMA LAIZ
CARVALHO DE LIMA, responsável pelo imóvel situado a RUA CARAGUATATUBA,
156, Bairro CARDOSO, inscrito no município sob as sigla SO11.15.05.041.000, para
que efetue a reforma de calçada no referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso II da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará
os custos do trabalho efetuado.

de agosto de 2016, segunda-feira, às 18 horas.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 77/2016, do Vereador José Carlos Gomes – Ca

que “Denomina uma rotatória de SELMA JACINTHO RIBEIR
LEITE”.

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

II. Projeto de Lei n° 91/2016, do Vereador José Carlos Gomes – Ca
que “Revoga a Lei n° 4.875, de 30 de outubro de 2008”.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao ESPÓLIO DE INOEL DOS
SANTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO,
310, Quadra A, Lote 14, Bairro RESIDENCIAL OURO VERDE, inscrito no município
sob a sigla SE 21.01.14.006.000, 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.

O Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de
Americana,
no
uso
de
suas
atribuições, e com fundamento no §
4° do artigo 26 da Lei número
9.514/97,

instituições inscritas e seus representantes candidatos à composição do CMAS na Gestão 2016/2018.

ASSOCIAÇÃO DE

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 240/16 - Calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Carmen Lucia
Rodrigues Conti, proprietária do veículo com placa FTA1797 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio,
no período de abril a outubro de 2015. Ressaltamos que o proprietário
tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

2016/2018 do CMAS de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, vem apresentar abaixo, a relação final das

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Moacir Francisco de
Oliveira, proprietário do veículo com placa ENX4772 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de
maio a junho de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para
justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto
no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

EDITAL DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO
2016/2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP.

*** PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES ***

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 331/2016 – SFP

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 349/2016 – SFP

25 de agosto de 2016

Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2016.

Controle 238/16

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

dos Senhores Vereadores no livro próprio.

LICENÇA DA CETESB

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

EUROQUADROS INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público
que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para a fabricação
de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, sito à ROD. WASHINGTON LUIZ,
S/N, Km 166, Pedro Leme, Roseira/SP.

AUTO POSTO BRASIL GÁS PINDA LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para
Veículos Automotores, sito à Av. Dr. José Monteiro Machado César, S/N, Complemento
Via Dutra Km 87, Bairro Moreira César -Pindamonhangaba/SP. CANALLE SERVIÇOS:
canalleconsultoria@yahoo.com.br

Pindamonhangaba
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Divulgação

Cantora da região é
a única mulher a
disputar vaga de
vocalista da banda Malta
A cantora Luana Camarah, de Taubaté, que
participou do "The Voice" e do “SuperStar”, é
a única mulher entre os
três finalistas que disputam a vaga de vocalista da banda Malta.
Após a saída de Bruno Boncini, que lançou
carreira solo, a banda,
que venceu a primeira
edição do Programa SuperStar, há dois anos,
lançou um concurso
para escolher o novo
vocalista. Dez nomes fo-

ram selecionados entre
700 inscritos na disputa
lançada em junho pelos
músicos remanescentes
na banda: o baterista
Adriano Daga, o baixista Diego Lopes e o guitarrista Thor Moraes.
Após algumas etapas
e a participação de fãs
da banda pela internet,
a Malta definiu os três
finalistas: Luana Camarah, Alírio Netto e Michael Castro.
A última prova de
fogo para os candidatos

aconteceu num estúdio
em São Paulo, quando a banda promoveu
um pocket show com
os três finalistas, com a
presença de membros
de diversos fã-clubes da
Malta.
O anúncio oficial do
novo vocalista da Malta
será feito no programa
"Encontro Com Fátima
Bernardes", na sextafeira (26), onde a nova
formação da banda vai
se apresentar pela primeira vez.

O nome do novo vocalista será divulgado na sexta-feira (26), durante o
programa 'Encontro com Fátima Bernardes'

Região sedia Campeonato de Games
e desfile de Cosplay no domingo
Divulgação

O desfile de Cosplay vai agitar o evento a partir das 15 horas

Amantes de tecnologia, ficção científica, quadrinhos, videogames e
games têm um programa
sob medida neste domingo, 28, em São José dos
Campos. Neste dia acontece, pela primeira vez na
cidade, o MC Games Day,
evento que reúne campeonatos de games, desfiles
de cosplay e exposição de
desenhos.
A realização é da rede
de escolas de informática
Microcamp que sediará o
evento em sua escola em
São José dos Campos (R.
Vilaça, 486 - Centro).
As atividades acontecem entre as 10h e 17h,
e são abertas ao público,
mediante a prévia inscrição, que vai até o próximo
sábado (27) e podem ser
feitas na própria unidade.
Entre as atrações, destaque o campeonato dos

games Counter Strike, JustDance 4 e Fifa16. Além de
medalhas, serão distribuídos kits exclusivos da Microcamp, para os primeiros colocados de cada jogo.
Os interessados em
LOL não ficarão de fora
do evento, já que uma sala
estará aberta apenas para
os amantes do game de
estratégia, porém não será
válido como campeonato.
O desfile de Cosplay
promete agitar a unidade
a partir das 15h. Qualquer
pessoa está convidada a
comparecer fantasiada, e
a melhor caracterização
ganhará um curso completo de games.
O evento contará também com a exposição de
mais de 20 desenhos da
aluna Alexandra Almeida,
além de um estande para
os aficionados por gibis,
hqs, animes e mangás.

Detran SP alerta cidadãos para e-mails falsos
Quem utiliza o e-mail
diariamente deve ficar
atento. O Detran.SP alerta para mensagens falsas
que circulam na internet e
contêm informações erradas sobre multas, suspensão de Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) e
leilão de veículos, confundindo os cidadãos.
O conteúdo induz o
destinatário a clicar em
links (na cor azul) que indicariam, supostamente,
as infrações cometidas,
com os respectivos valores das multas. Como na
maioria das mensagens
falsas que circulam na internet, os links geralmente

contêm vírus que podem
danificar computadores,
tablets ou smartphones.
Além disso, os vírus
eletrônicos podem copiar
dados pessoais, como endereço, número de documentos e senhas de acesso
a sites, inclusive de bancos. Por isso, ao receber
e-mails suspeitos, os cidadãos não devem abrir arquivos anexados ou clicar
em links.
Suspensão da
habilitação
Outra mensagem falsa
enviada para os correios
eletrônicos fala sobre suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com o assunto "Notificação Detran", o texto informa que o cidadão teria
atingido 21 pontos na habilitação e precisa entregar sua CNH ao Detran
até uma data especificada
no e-mail.
O e-mail também é
uma fraude, pois antes de
ter sua habilitação suspensa, o condutor é notificado da abertura do
processo de suspensão do
direito de dirigir e pode
se defender contra a aplicação da penalidade, conforme prevê a legislação
federal de trânsito.
Notificação de leilão
Um terceiro e-mail que

circula na rede se refere a
uma notificação que leva
o veículo do cidadão a
leilão, supostamente realizado pelo Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) e pelo Detran
após cinco dias do recebimento da mensagem.
Um boleto anexado ao
e-mail traz a suposta dívida que deve ser quitada
para que o veículo não
seja leiloado. Também se
trata de um link duvidoso,
que pode conter vírus, e
não deve ser aberto. Esse
e-mail é assinado pelo
Denatran, órgão máximo
executivo de trânsito
do país, que não rea-

liza leilão de veículos.
Canais oficiais
O Detran.SP não envia
notificações de multas por
e-mail, apenas via Correios, para o endereço de
cadastro do veículo.São
utilizados correios eletrônicos apenas para responder as manifestações
enviadas pelos cidadãos
aos seus canais oficiais
de atendimento: Disque
Detran.SP, Fale com o Detran.SP e Ouvidoria.
Fora dessa situação,
toda comunicação do Departamento com os condutores e donos de veículos é realizada apenas de
duas formas: por corres-

pondência enviada pelos
Correios ao endereço de
cadastro do veículo ou da
habilitação ou por mensagem de texto via celular
(quando autorizado pelo
cidadão no portal do Detran.SP, mediante cadastro prévio).
O portal e o aplicativo
do Detran.SP oferecem ao
cidadão a consulta de pontos na habilitação. Para
acessar os serviços eletrônicos, basta fazer cadastro
e criar login e senha, que
garantem a segurança dos
dados pessoais. Os aplicativos estão disponíveis
para as plataformas Android e iOS.
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PARALIMPÍADAS
Tribuna do Norte

DELEGAÇÃO BRASILEIRA está em

aclimatação para Jogos Paralímpicos
A delegação que representará o Brasil nos Jogos
Paralímpicos Rio 2016
começou nesta semana, a
reta ﬁnal da preparação
para a competição.
Grande parte da equipe composta por 279 atletas já está em São Paulo
para sua aclimatação. Das
22 modalidades do programa paralímpico, 13 estão treinando no CT Paralímpico Brasileiro.
Os Jogos Paralímpicos
serão disputados entre os
dias 7 e 18 de setembro,
no Rio de Janeiro. Cerca
de 4.350 atletas de 160
países são esperados para
disputar as 528 medalhas
em jogo. Os atletas do
Brasil começam a viajar
para a Cidade Maravilhosa a partir de 31 de agosto
– o último grupo chega ao
Rio dia 4 de setembro.
“Temos de ter o pensamento positivo daqui
para frente. Este era um
sonho que tínhamos desde quatro anos atrás, no
início do ciclo após Londres-2012. Bate uma ansiedade poder estar aqui
agora”, disse Vinicius
Tranchezzi, goleiro da Seleção Brasileira de futebol
de 5, atual tricampeã dos
Jogos Paralímpicos.
Com a maior delegação
da história, a expectativa é que o Brasil alcance
seu melhor desempenho
na competição e saia com
mais medalhas que em
Londres. A meta de ﬁcar
entre os cinco melhores
da competição foi deﬁnida em 2009, quando o Rio
de Janeiro foi escolhido
como sede dos Jogos de
2016. Em Londres 2012, o
Brasil ﬁcou com o sétimo
lugar, com 21 medalhas
de ouro, 14 de prata e oito
de bronze.
“É um prazer enorme
estar na Seleção Brasileira neste período pré
-Paralimpíada. Ficamos
muito felizes que a Seleção masculina conseguiu
merecidamente a medalha de ouro na Olimpíada. Vamos trabalhar duro
para que a gente também
consiga o nosso objetivo”,
disse Rodrigo Melo, líbero da equipe masculina de
vôlei sentado, que é a atual vice-campeã mundial
da modalidade.
A equipe nacional está
em grande parte dividida
em São Paulo. Treze modalidades se preparam no
CT, enquanto halteroﬁlismo (Unifesp), futebol de
7 (CT do São Paulo Futebol Clube, em Cotia),
canoagem e remo (Raia
Olímpica da USP) usam
outras instalações. Quatro
esportes estão no Rio de
Janeiro: vôlei sentado feminino (Volta Redonda),
tiro esportivo (Escola Naval) vela (Clube Charitas)
e basquete em cadeira de
rodas (ANDEF).

Daniel Zappe/MPIX/CPB

Maioria dos atletas estão em São Paulo e começam a ir para o Rio no dia 31

Daniel Zappe/MPIX/CPB

O nadador Daniel Dias é a maior esperança de
medalha para o Brasil

Com 20% dos ingressos da Paralimpíada
vendidos, campanha convoca público
Faltam poucos dias
para os Jogos Paralímpicos e apenas 20%
dos 2,5 milhões de ingressos foram vendidos, por isso Comitê
Paralímpico Brasileiro
(CPB) faz campanha
nas redes sociais convocando o público a
prestigiar as disputas
esportivas. O número
está abaixo do de Londres, há quatro anos,
quando o evento foi
considerada um marco
pelo Comitê Paralímpico Internacional e os
2,7 milhões de ingressos colocados à venda,
acabaram.
O objetivo da Rio
2016 é vender pelo
menos 80% dos ingressos e arrecadar R$
80 milhões para cobrir
custos da competição,
que já chegou a ﬁcar
ameaçada pela falta

Tomaz Silva/Agência Brasil

Mascotes são atrações do Parque Olímpico
de recursos. Ao contrário
dos Jogos Olímpicos, as
delegações paralímpicas
precisam de recursos do
comitê até para viagens.
No entanto, mesmo com
a maior delegação da história do país e a meta de
alcançar o melhor desempenho em uma paralímpiada, a arrecadação

no Brasil só chegou a um
quarto do planejado.
O encalhe de ingressos
ganhou repercussão na
última semana, quando o
Comitê Rio 2016 apelou
publicamente ao governo
federal e municipal que
anunciaram repasse de
R$ 250 milhões.
De acordo com o dire-

tor de ingressos do comitê organizador, Donovan Ferreti, a procura
tem aumentado dia a dia
e ingressos para sessões
mais disputadas, como
atletismo, judô e futebol de cinco, com grande chances de medalhas
brasileiras, estão com
ingressos praticamente esgotados para ﬁnais
ou semiﬁnais, mesmo

os mais caros. Para as
demais, como natação e
goalball, ainda há entradas disponíveis entre R$
10 e R$ 90.
Os preços mais altos
são para as cerimônias
de abertura e encerramento, no Estádio do
Maracanã, cujas entradas podem chegar a R$
1,2 mil nos melhores lugares.

COMPRA
Os ingressos estão à venda no site Rio 2016 para
quem tem cartão Visa e se cadastrar. Lá, os valores podem ser divididos em até três vezes. A opção para quem
não tem o cartão é comprar à vista nas bilheterias.
Uma das novidades em relação às olimpíadas é a
venda de ingressos para escolas e grupos com projetos ligados à educação. Por meio do e-mail vgrupos@
rio2016.com é possível adquirir entradas para um mínimo 18 pessoas de uma única vez, em assentos juntos.
As paralímpiadas é a última oportunidades de
conhecer o Parque Olímpico, que é o coração dos jogos e
receberá competições de nove modalidades. Logo depois
o local será desmontado.

ANTES DOS JOGOS, ATLETAS PARTICIPAM DA
COPA BRASIL DE TÊNIS PARA CADEIRANTES
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com pouco menos de três semanas até o início da modalidade
nos Jogos Paralímpicos Rio-2016,
a seleção brasileira de tênis em
cadeira de rodas estará completa
para disputar a Copa Brasil de Tênis para Cadeirantes.
O torneio acontece em São
Paulo entre os dias 25 e 28 deste
mês com entrada gratuita ao público. Cinquenta e quatro atletas
divididos nas categorias masculino,
feminino, juvenil masculino, juvenil
feminino e quad (para atletas que tenham deﬁciência em membros superiores, além de inferiores) vão jogar
nas tradicionais quadras de saibro do
Esporte Clube Pinheiros, localizado
na zona oeste da cidade de São Paulo.
A competição é organizada pela
Associação Itapirense de Judô, Es-

portes e Cultura (A.I.J.E.C.) com
o patrocínio da Nextel. Este será o
último torneio na América Latina
antes da Paralimpíada, no Rio de
Janeiro.
Os oito atletas paralímpicos
brasileiros garantidos no tênis
em cadeira de rodas nos Jogos de
2016 e inscritos na Copa Brasil de
Tênis para Cadeirantes são: Natalia Mayara, Rejane Candida, Daniel Rodrigues, Carlos "Jordan"
Santos, Rafael Medeiros, Mauricio
Pomme, Ymanitu Silva e Rodrigo
Oliveira.
História sobre o esporte
O tênis em cadeira de rodas
foi criado em 1976, nos Estados
Unidos, por Jeﬀ Minnenbraker e
Brad Parks. Eles construíram as
primeiras cadeiras adaptadas para

o jogo e difundiram em seu país.
Em 1977, foi realizado o primeiro
torneio no Griﬃth Park, na Califórnia.
Em 1988, a modalidade foi exibida nos Jogos Paralímpicos de
Seul. Quatro anos depois em Barcelona foi o marco para o tênis em
cadeira de rodas, quando passou a
valer medalhas.
Os brasileiros na modalidade
O primeiro brasileiro no tênis
em cadeira de rodas foi José Carlos Morais, em 1985. Ele conheceu
o esporte quando foi à Inglaterra
competir pela seleção nacional de
basquete em cadeira de rodas. O
Brasil estreou nos Jogos Paralímpicos em Atlanta (1996), com Morais novamente como pioneiro e
Francisco Reis Junior.

