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Mortes por arma de fogo
caem 53,7% no estado
De acordo com o Mapa da
Violência 2016, divulgado na
semana passada, São Paulo
liderou o ranking de estados
brasileiros que mais reduziram o número de mortes
causadas por arma de fogo
em 10 anos.
Segundo o estudo, São
Paulo teve uma redução de
53,7% nesse tipo de ocorrência, passando de 7.611 casos em 2004 para 3.524 em
2014.
Dos seis estados que reduziram a taxa de homicídios por arma de fogo, São
Paulo também foi o que teve
a maior redução em 10 anos:
57,7%. No período analisado
pelo autor do estudo - Julio
Jacobo Waiselﬁsz - a taxa
caiu de 19,4 para 8,2 casos
a cada 100 mil habitantes.
A média nacional aumentou
11,1% e chegou a 21,1 no ano
de 2014.
PÁGINA 3

TRABALHADORES
AFASTADOS
PODERÃO VOLTAR
AO TRABALHO SEM
NOVA PERÍCIA
Os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) que receberem auxílio-doença não precisarão mais
passar por nova perícia para
voltarem a trabalhar. A medida
é para agilizar o retorno ao trabalho e desafogar o setor de perícias do órgão.
O dispositivo permite também que o segurado que tiver
o benefício negado ou que não
se sentir preparado para retornar ao serviço no prazo dado na
perícia inicial peça uma nova
perícia em outra instância, caso
sinta que precisa de mais tempo
para recuperação.
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Vacina contra
esquistossomose
chegará ao SUS
em 2020

A primeira vacina contra
a esquistossomose, que afeta
mais de 200 milhões de pessoas
em todo mundo, estará pronta
em 2020. A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), responsável pela
pesquisa, informou que a produção em larga escala e distribuição da vacina da SM14 pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
e pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) começará até o
ano de 2020.
A pesquisa para o desenvolvimento da vacina foi escolhida
como uma das cinco prioridades
pela Organização Mundial da
Saúde. Relacionada à precariedade de saneamento, a esquistossomose é transmitida pela
água contaminada com as larvas
do verme.
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ANVISA PROÍBE
PRODUTO À BASE
DE MUTAMBA
QUE PROMETE
CURA DA AIDS

São Paulo liderou ranking de estados
que mais reduziram o número de mortes
causadas por arma de fogo
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Brasil treina na altitude para enfrentar Equador
A CBF – Confederação Brasileira de Futebol – tomou uma decisão inédita ao fazer
o time treinar na altitude para o jogo contra
o Equador, na quinta-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na
estréia do técnico Tite.

De acordo com o preparador físico Fábio
Mahseredjian, o objetivo é para priorizar o
aspecto técnico, pois segundo ele, a equipe
ganha muito ao “treinar com uma velocidade da bola muito mais rápida do que ao
nível do mar. Podemos perder no aspecto

físico, mas pouco porque futebol não é um
esporte contra o relógio”, alertou.
Parte da seleção chegou a Quito na madrugada da segunda-feira (29). Os seis jogadores restantes eram esperados até a noite
de ontem.
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INSTITUTO DO
CÂNCER USA
ESPORTE COMO
ARMA CONTRA
TABAGISMO

PÁGINA 5
Jogo contra o Equador será nesta quinta-feira (25), às 18 horas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018

CONFIANÇA DO
CONSUMIDOR
CRESCE PELO
SEGUNDO MÊS
SEGUIDO
PÁGINA 3
TERÇA-FEIRA
18º
POSSIBILIDADE DE PANCADAS
DE CHUVA À NOITE,
NEBULOSIDADE VARIÁVEL
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Fonte: CPTEC/INPE

REFORMA TRABALHISTA DEVE SER
APRESENTADA EM DEZEMBRO

PESQUISA: QUASE 30% DE ALUNOS DO 9º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL JÁ FIZERAM SEXO

Segundo o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, em dezembro, uma proposta de
atualização da legislação trabalhista.
“Quero reiterar que direito você
não revoga, direito você aprimora.
Trabalhador não corre nenhum risco de perder direito. Não há nem a

De acordo com a Pesquisa
Nacional de Saúde do Escolar Pense 2015 - divulgadas pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística, dos cerca de 2,6
milhões de estudantes que cursavam o 9º ano do ensino fundamental em 2015, 27,5% já

possibilidade de parcelamento de
décimo terceiro, não há nenhuma
possibilidade de fatiamento de férias, não há nenhuma possibilidade
de aumento de jornadas de trabalho e não há nenhuma possibilidade
de alteração das regras do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço”,
aﬁrmou o ministro.

PÁGINA 2

haviam tido relação sexual (cerca de 723,5 mil). Em média, um
aluno do 9º ano tem 14 anos de
idade. Deste total, 39% (280,7
mil) não usaram preservativo na
primeira vez e 33,8% (219,2 mil)
não utilizaram na última relação
sexual.
PÁGINA 3
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Campanha contra
discriminação
religiosa quer
valorizar diversidade
A campanha Filhos do Brasil foi apresentada na
sexta-feira (26) no Rio de Janeiro com o objetivo de
combater a violência e a discriminação religiosa com
a presença de representantes de diversas religiões. O
objetivo da iniciativa do Ministério da Cultura (MinC)
e da Fundação Cultural Palmares é valorizar a diversidade religiosa e o respeito ao próximo.
Além de campanha de divulgação na internet e na
TV, o Filhos do Brasil terá palestras em escolas. “A
criança não nasce preconceituosa, ela aprende a ser
preconceituosa. Então a gente está fazendo parceria
com as escolas públicas. Já estamos em parceria no
Distrito Federal, levando palestras, levando o debate para dentro da escola. Tirar a Lei 10.639 do papel,
para que ensine a história da África nas escolas, porque aí você vai ter uma geração respeitando a diversidade, respeitando a religiosidade”, disse o presidente
da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira.
A campanha começou a ser planejada em dezembro de 2015 e o lançamento oﬁcialocorreu no dia 10 de
maio em Brasília. Para Oliveira, uma política acertada
não pode ser descontinuada com a troca de governo.
“Eu só acredito em política de Estado, eu não acredito
em política de partido, tanto que nós não mudamos o
nome nem nada, porque é uma política interessante
para o Estado. Já pensou se todo governo que entra
você muda tudo? Por isso que o Brasil não cresce, não
dá salto de qualidade, porque sai um governante e
entra outro, você muda tudo, até o nome dos programas”, disse.
Segundo Oliveira, outra medida para avançar no
combate à discriminação religiosa é transformar os
terreiros de religiões de matrizes africanas em pontos
de cultura “para que as pessoas frequentem eles para
fazer cursos e parem de ter medo” do que é diferente
da própria crença.
Diferenças celebradas
Para o rabino Dario Bialer, da Associação Israelita do Rio de Janeiro, as diferenças na vida precisam
não apenas ser toleradas ou respeitadas, mas fundamentalmente celebradas. “Na diversidade nós nos enriquecemos e ver no outro não apenas o que temos
em comum, mas também ver o que temos de diferente
nos ajuda a aprender, a descobrir o mistério da vida
e da existência numa dimensão muito maior do que
se apenas sou capaz de enxergar minhas próprias necessidades e meu próprio universo de ideias e de valores.”
Bialer destacou que o enfrentamento aos problemas devem ser coletivos e integrados. “Eu me encontrar com outra fé e outra cultura me ajuda a ser um
ser humano mais aberto à vida e, portanto, com uma
experiência de vida muito mais intensa. Todo evento
que nos ajuda a dialogar e para nos encontrar é muito
saudável. Em segundo lugar, vivemos em mundo com
uma profunda intolerância e fanatismo e as brigas
não podem nunca ser individuais. Não é que os negros têm que se preocupar com as suas problemáticas,
os judeus com as nossas e os assim os demais. Temos
que estar juntos, para entre todos construir um mundo muito mais humano e em deﬁnitiva mais divino”.
Integrante da Associação Brasileira de Ateus e
Agnósticos (Atea), Alexandre Freitas, diz que a não
religião e a não crença também fazem parte da diversidade e são garantidas pela Constituição. “Você
pode ter a sua crença como você pode ter a sua não
crença. Inclusive o direito de não crer é garantido pela
Constituição e deve ser respeitado da mesma forma
como toda diversidade religiosa. Não quer dizer que
os ateus tentem empurrar um ateísmo forçado às pessoas. Se abster de praticar religião não quer dizer que
você imponha obrigatoriamente às outras pessoas o
não crer”.
Denúncias
De acordo com dados do Disque 100 de Direitos
Humanos, foram registradas 556 denúncias de intolerância religiosa em 2015, um aumento de 273% na
comparação com 2014. Segundo o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos Humanos (Ceplir) foram 948 registros no estado do Rio de Janeiro
entre 2012 e 2014, sendo que 71% dos casos envolvendo intolerância contra religiões afro-brasileiras.
Estava prevista a participação na cerimônia do ministro da Cultura, Marcelo Calero, mas ele não compareceu pois tinha agenda em Gramado. O Ministério
da Cultura foi representado pelo presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira.
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Governo deve apresentar reforma
trabalhista em dezembro
O governo federal deve
enviar ao Congresso Nacional, em dezembro, uma
proposta de atualização da
legislação trabalhista. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
os direitos dos trabalhadores serão mantidos. O
anúncio foi feito durante
o Seminário Comemorativo pelos 75 anos da justiça do Trabalho e 70 anos
do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), no Rio de
Janeiro.
"Quero reiterar aqui,
até para que não tenha
nenhuma especulação por
parte de alguns setores
que são mal intencionados: direito você não revoga, direito você aprimora.
Trabalhador não corre nenhum risco de perder direito. Não há nem a possibilidade de parcelamento
de décimo terceiro, não há
nenhuma possibilidade de
fatiamento de férias, não
há nenhuma possibilidade de aumento de jornadas de trabalho e não há
nenhuma possibilidade
de alteração das regras
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do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço", aﬁrmou o ministro,
Para o ministro, o eixo
fundamental da proposta será trazer segurança
jurídica. Além disso, vai
criar oportunidades de
ocupação com renda e
consolidar os direitos. "O
trabalhador não será traído pelo ministro do Trabalho", completou.
Tramitação
Nogueira estimou que
não haverá diﬁculdades

na tramitação da proposta no Congresso. Segundo ele, os parlamentares
têm a consciência de que
o Brasil não pode esperar
mais.
"Temos a coragem necessária para fazer o enfrentamento necessário
para promover a reforma – a atualização da legislação trabalhista para
trazer segurança jurídica.
O problema não está no
salário do trabalhador. O
salário não onera a pro-

dução. Nós precisamos
quebrar alguns paradigmas, porque salário não é
despesa. É investimento.
O trabalhador é fundamental para o desenvolvimento de riquezas de uma
nação. Precisamos olhar
com muito carinho para
o trabalhador, porque as
necessidades do ﬁlho do
trabalhador não são diferentes das necessidades
do ﬁlho do empregador",
aﬁrmou o ministro.

Auxílio-doença: trabalhadores poderão
voltar ao trabalho sem nova perícia
Os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que receberem auxílio-doença
não precisarão mais passar por nova perícia para
voltarem a trabalhar. A
medida é para agilizar o
retorno ao trabalho e desafogar o setor de perícias
do órgão.
A Portaria 152, publicada na semana passada, no
Diário Oﬁcial da União,
estabelece que o perito
que conceder o auxílio já
preveja o prazo necessário
para o trabalhador se recuperar da doença. Atualmente, o segurado precisa
passar por nova perícia, o

que, muitas vezes, pode ir
além do prazo inicialmente previsto para o auxílio.
O dispositivo permite
também que o segurado
que tiver o benefício negado ou que não se sentir
preparado para retornar
ao serviço no prazo dado
na perícia inicial peça
uma nova perícia em outra instância, caso sinta
que precisa de mais tempo
para recuperação.
Antes, pela reconsideração, o beneficiário
poderia ser reavaliado
pelo mesmo perito, o
que diminuía consideravelmente a chance
de reversão da decisão.
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Pela portaria de hoje, o
segurado amplia a possibilidade de reversão do
seu benefício, pois a reavaliação poderá ser feita

em outra instância e por
outro perito.
O novo procedimento
deve ser regulamentado
no inicio de setembro.

Bandeira tarifária continua verde,
sem cobrança extra na conta de luz
Pelo sexto mês seguido, a bandeira tarifária
que será aplicada nas
contas de luz em setembro será verde, o que
signiﬁca que não haverá
nenhum valor adicional
a ser pago pelos consumidores brasileiros. Ao
deﬁnir a continuidade da
bandeira verde, a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) considerou o resultado positivo
do período úmido e o
aumento de energia disponível, com redução de
demanda e a adição de
novas usinas ao sistema
elétrico brasileiro.

Havia uma expectativa no setor elétrico de
que a bandeira pudesse
passar para amarela no
mês de setembro, principalmente porque o nível dos reservatórios das
hidrelétricas das regiões
Norte e Nordeste estão
baixos para esta época
do ano. Quando há pouca água nos reservatórios, é preciso acionar
as termelétricas para
garantir o suprimento
de energia, o que encarece o custo da energia.
De acordo com o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), o nível

dos reservatórios no
Nordeste está em 20%
de sua capacidade máxima e, no Norte, o nível
está em 48,4%.
O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado em janeiro de 2015,
como forma de recompor os gastos extras das
distribuidoras de energia com a compra de
energia de usinas termelétricas. A cor da bandeira que é impressa na
conta de luz (vermelha,
amarela ou verde) indica o custo da energia elétrica, em função das condições de

EXPEDIENTE

geração de eletricidade.
Desde o início da vigência do sistema, até
fevereiro de 2016, a bandeira se manteve vermelha, primeiramente com
cobrança de R$ 4,50 a
cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e,
posteriormente, com a
bandeira vermelha patamar 1, que signiﬁca
acréscimo de R$ 3,00 a
cada 100 kWh. Em março deste ano, a bandeira passou para amarela
(com taxa de R$ 1,50 a
cada 100 kWh) e, desde
abril deste ano, a bandeira está verde.
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COTIDIANO
Mortes por arma de fogo
caem 53,7% no estado de SP,
aponta Mapa da Violência
Índice coloca São Paulo no
topo da lista dos estados que
mais reduziram esse tipo de
ocorrêcia no Brasil; média
nacional aumentou 23,7%

São Paulo lidera o ranking
de estados brasileiros que mais
reduziram o número de mortes
causadas por arma de fogo em
10 anos. É o que aponta o Mapa

da Violência 2016, divulgado
quinta-feira (26). Segundo o estudo, São Paulo teve uma redução de 53,7% nesse tipo de ocorrência, passando de 7.611 casos
em 2004 para 3.524 em 2014.
O Mapa da Violência também
mostra que, em 2000, São Paulo
tinha a 6ª maior taxa de mortes
por arma de fogo do país (28,7 casos por 100 mil habitantes). Em
2014, o estado passou a ter a 2ª
menor taxa do Brasil (8,2), atrás
apenas de Santa Catarina (7,5).
Em números absolutos, apenas quatro estados reduziram as
mortes por armas de fogo em 10
anos: São Paulo (-53,7%), Rio de
Janeiro (-42,2%), Pernambuco
(-24,6%) e Mato Grosso do Sul
(-8,8%). A média nacional aumentou em 23,7%.

Taxa de homicídios
Dos seis estados que reduziram a taxa de homicídios por
arma de fogo, São Paulo também foi o que teve a maior redução em 10 anos: 57,7%. No
período analisado pelo autor do
estudo - Julio Jacobo Waiselﬁsz
- a taxa caiu de 19,4 para 8,2 casos a cada 100 mil habitantes. A
média nacional aumentou 11,1%
e chegou a 21,1 no ano de 2014.
Entre os 150 municípios que
registraram as maiores taxas de
homicídio por arma de fogo do
país, nenhum é paulista. O estudo apontou a cidade baiana de
Mata de São João como a mais
violenta do país, com base na
taxa média dos anos de 2012,
2013 e 2014.
Divulgação

Homicídios por arma de fogo diminuíram em São Paulo
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Conﬁança do
consumidor
cresce pelo
segundo mês
seguido
Diante de um cenário melhor
para o custo de vida e do maior
otimismo com a própria renda, a
conﬁança do consumidor voltou a
crescer em agosto. Segundo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), houve um avanço de 0,8%
frente a julho e de 3,1% comparado
a agosto de 2015.
Com esse resultado, o Índice
Nacional de Expectativas do Consumidor chegou aos 102 pontos e está
mais próximo da sua média histórica, os 108,9 pontos. Semelhante a
um termômetro, quanto mais esse
indicador sobe, maior é a conﬁança
do consumidor.
Para chegar ao resultado ﬁnal, o
indicador leva em consideração seis
parâmetros. Neste mês, cinco apresentaram desempenho favorável.
Na prática, a pesquisa mostra que o
brasileiro está mais otimista com o
cenário econômico e com a perspectiva em relação ao futuro.
A conﬁança de que a inﬂação irá
diminuir registrou a melhora mais
expressiva entre os parâmetros do
indicador, avançou 2,69%. A expectativa em relação à renda pessoal
também apresentou desempenho
positivo, com alta de 2,48%.
Mercado de trabalho
mais favorável
O brasileiro também está mais
conﬁante na queda do desemprego e na capacidade do País de
gerar novos postos de trabalho
e renda. Houve um avanço de
1,42% no parâmetro que avalia
como o consumidor vê o mercado
de trabalho.
Na lista dos resultados positivos, o brasileiro também se
mostrou mais confortável com a
situação ﬁnanceira atual e com o
seu nível de endividamento – o primeiro registrou melhora de 1,15%,
e o segundo, de 0,11%.
A CNI informou ainda que a
pesquisa foi realizada pelo Ibope
Inteligência entre 11 e 15 de agosto.
No período, foram feitas 2002
entrevistas em 142 municípios.

Pesquisa: quase 30% de alunos do 9º ano do ensino fundamental já ﬁzeram sexo
Dos cerca de 2,6 milhões de
estudantes que cursavam o 9º
ano do ensino fundamental em
2015, 27,5% já haviam tido relação sexual (cerca de 723,5 mil).
Em média, um aluno do 9º ano
tem 14 anos de idade. Deste total, 39% (280,7 mil) não usaram
preservativo na primeira vez e
33,8% (219,2 mil) não utilizaram
na última relação sexual.
As informações fazem parte da
Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar - Pense 2015 - e foram divulgadas hoje (26) pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
Das meninas do 9º ano que
haviam tido relação sexual, 9%
disseram já ter engravidado. Essa
realidade era mais comum entre
estudantes de escolas públicas
(9,4%) do que entre as da rede
privada (3,5%). Pouco mais de 1%
das meninas do 9º ano do ensino
fundamental declararam já ter
engravidado alguma vez (23 mil
meninas), sendo o maior percentual registrado na região Norte,
(2,1%) e o menor na região Sudeste (0,7%).
Cerca de 105,2 mil (4%) estudantes do 9º ano relataram já ter
sido forçados a ter alguma relação
sexual. O percentual para meninos foi de 3,7% e para as meninas de 4,3%. Destes, um a cada
três estudantes disse que o ato
foi cometido por algum membro
da família (pai, mãe, padrasto,
madrasta ou outros familiares).
A região Norte (5,3%), Roraima (7,3%) e Mato Grosso (6,2%)
apresentaram os maiores percentuais.
Quanto à promoção de ações
de prevenção e assistência em
saúde, promovida pelas escolas,
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Pesquisa constatou que 87,3% dos alunos do 9º ano
receberam informações, na escola, sobre doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs) e Aids EBC
informando quanto à saúde sexual, os resultados revelaram que
87,3% dos alunos do 9º ano do
ensino fundamental receberam
informações, na escola, sobre doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs) e Aids.
“Não basta informar e dizer
use camisinha, use pílula. Esse
adolescente deve ser atendido em
programas que trabalhem a percepção corporal, de identidade
sexual, de valor como pessoa, dos
riscos de uma gravidez. Você só
vai usar camisinha se você tiver
respeito a si próprio e ao outro”,
comentou ela.
Há 40 anos trabalhando com
adolescentes, a pediatra Evelyn
Eisenstein, do Departamento de
Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), aﬁrmou
que o principal gargalo - no que
tange à saúde dessa faixa-etária é falta de um programa nacional
de saúde.

“O Brasil precisa de campanhas de prevenção e programas
nas escolas. Os adolescentes têm
direito não apenas à informação,
como também a programas de
protagonismo juvenil”, disse e
pediatra.”
Segundo Evelyn, o percentual de meninas entre 15 e 19 anos
que engravidam no Brasil é muito mais alto que o relatado nas
escolas, entre 20% a 23%, chegando a 30% em alguns estados.
Entre 10% a 15% dessas meninas
que engravidam são vítimas de
violência e abuso sexual, ressaltou ela.
Cigarro, álcool
e drogas ilícitas
Mais da metade dos estudantes do nono ano (55,5% ou 1,5
milhão) já havia consumido uma
dose de bebida alcoólica alguma
vez, percentual superior ao ob-

servado em 2012 (50,3% ou 1,6
milhão). No conjunto de estados
e municípios das capitais, com
maior e menor percentual de escolares do 9º ano que já experimentaram uma dose de bebida
alcoólica, estão Rio Grande do Sul
(68,0%) e Amapá (43,8%), Porto
Alegre (74,9%) e Macapá (43,5%).
A proporção dos estudantes
do 9º ano que já experimentou
drogas ilícitas também subiu em
relação a 2012, ao passar de 7,3%
(230,2 mil) para 9% (236,8 mil ).
Ainda segundo a pesquisa, em relação ao consumo atual de álcool
e drogas ilícitas, respectivamente,
23,8% (626,1 mil) e 4,2% (110,5
mil) dos estudantes do 9º ano
tinham feito uso dessas substâncias nos últimos 30 dias antes da
pesquisa.
No que se refere à experimentação do cigarro, ela tem um crescimento relativo de aproximadamente 53,0% entre as duas faixas
de idade analisadas. No grupo
etário de 13 a 15 anos, a experimentação é de 19,0%, chegando
a pouco mais de 29,0% entre os
escolares na faixa etária de 16 a 17
anos.
No grupo de idades de 16 a 17
anos, 10% dos escolares experimentaram cigarros antes dos 14
anos de idade, aproximadamente 8% consumiram cigarros pelo
menos uma vez nos últimos 30
dias anteriores à pesquisa, 53%
estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarros e
em torno de 24% possuíam pais
fumantes.
Quanto ao consumo de outros produtos do tabaco, pouco
mais de 8% dos escolares de 16
a 17 anos de idade declararam
fazer uso.

Na faixa etária de 16 a 17 anos,
73% dos escolares já experimentaram uma dose de bebida alcoólica. Pouco mais de 21% tomaram a primeira dose de bebida
alcoólica com menos de 14 anos
de idade e cerca de 60% possuíam amigos que consomem bebidas alcoólicas.
O indicador de consumo atual
de bebida alcoólica, considerando as duas faixas de idade analisadas, cresceu 56,5%, passando
de pouco mais de 24,0% entre os
escolares de 13 a 15 anos de idade
para quase 38,0% no grupo etário de 16 a 17 anos.
Bebidas
Em torno de 37% dos escolares de 16 a 17 anos de idade já sofreram com episódios de embriaguez e aproximadamente 12%
deles tiveram problemas com família ou amigos porque haviam
bebido.
Evelyn ressaltou que o uso de
substâncias psicoativas na fase de
crescimento e desenvolvimento
do cérebro prejudica o desenvolvimento do adolescente.
“A pior droga do Brasil é o
álcool. Esse uso é um fenômeno cultural e de marketing. Para
você ser homem tem que ﬁcar bêbado, como se fosse um ritual de
passagem. Fora os patrocínios de
bebidas alcoólicas em festas para
jovens”, comentou ela.
“O Brasil precisa realmente
de programas de educação em
saúde com metodologias apropriadas para o adolescente.
Além de vigilância, pois qualquer botequim ou posto de gasolina vende cerveja para adolescentes”.
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

OVIDIO PEDROSA JUNIOR, OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CMARCA, NA
FORMA DA LEI,

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e
Suplentes, convocados a comparecer à 8ª Reunião Ordinária/2016
do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
1º/09/2016 (quinta-feira)
14h (tolerância de 10 min)
aproximadamente, 2 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais
Travessa Rui Barbosa, 37, Centro – Fone: 3642.7447
Dia:
Horário:
Duração prevista:

Pauta:
I.
II.
III.

IV.
V.

FAZ SABER a todos os interessados, entre eles a confrontante MARIA BORGES
RODIGUES, que Vilson Venzon, Ednei Rosa, Eva Regina Meyer Rosa e
Lucimar Silva Lorenzato Mallagrino, portadores do RG nºs 3.089.604-1-SSP/SP,
6.569.724-SSP/SP, 9.711.572-SSP/SP e 29.509.322-5-SSP/SP, respectivamente,
APRESENTARAM, nesta Serventia, os documentos necessários e exigidos pelo § 1º,
do inciso II, do artigo 213, da Lei nº 6.015/1973, c/c item 138 e seguintes do Capítulo
XX, das NSCGJ, para a averbação de RETIFICAÇÃO DE MEDIDAS do imóvel objeto
da matrícula nº 30.195. O imóvel retificando situa-se na Avenida Doutor Francisco
Lessa Junior, cadastrado sob as siglas nºs SO-21-02-08-017-01/02/03. E para que
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado
em jornal, por 02 dias, podendo a pretensão ser impugnada no Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca, situado na Avenida Albuquerque Lins nº 518, no prazo de
15 dias, contados da data da primeira publicação.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A
GESTÃO 2016/2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP.
A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição dos representantes da

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. NIVAL JOSÉ ROCHA,
proprietário do carro FUSCA BRANCO, PLACA CNV 6392 – PINDAMONHANGABA/
SP, abandonado em via pública, na AVENIDA PARANÁ, bairro MARICÁ, para que
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa,
apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(A). LUCILENE
NEPOMUCENO, responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL ANTONIO
DE MORAES, s/nº, Bairro TRIANGULO, inscrito no município sob as sigla
SE23.01.04.046.000, QUADRA F, LOTE 54, para que efetue a construção 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.

acontecerá no dia 31 de agosto de 2016, das 17 às 18h30, no Auditório da Prefeitura
Municipal.
A 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
CRIANÇA E
ADOLESCENTE

INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE CANDIDATO
Pe Sérgio Augusto Baldin Júnior

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Lar da Criança Nova Esperança

Semíramis Fernandes César
Karen Maria Briet da Silva
Claudio Fernando do Rosario
Associação dos Salesianos

Amauri Monteiro

Cooperadores de
Pindamonhangaba

Raquel de Oliveira Dias

Associação para Auxílio da

Bethi dos Santos Moreira

Criança e do Adolescente –

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

FAMILIA

APAMEX – Associação
Pindamonhangabense de Amor
Exigente

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
SINDICATOS
e
CONSELHOS
PROFISSIONAIS
DA ÁREA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Moacir Ferreira dos Santos

Maria Elizabete Casimiro
Elza Anéas Rodrigues Costa
Célia Kalil Patah
Ana Gilda Ferraz
José Roberto Azevedo Homem de Melo
Jaciene Rodrigues de Paula

OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil – Subseção de
Pindamonhangaba

Sonia Rejane de Campos

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 211/2016
(PMP 23477/2016)
Para “aquisição de materiais de consumo
odontológicos
para
abastecimento
das
Unidades de Saúde Bucal do Município”, com
entrega dos envelopes dia 15/09/16 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 214/2016
(PMP 23482/2016)
Para “aquisição de pneus e câmaras
de ar pelo período de 12 meses para
manutenção da frota da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba”, com entrega dos

Pindamonhangaba, 19 de Agosto de 2016.

Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Palacete Dez de Julho
Rua Deputado Claro César, 33, Centro

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

CONVOCAÇÃO – 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Maura Salgado Valentini

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na
data e local abaixo, para a realização da “15ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a
seguir:

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor Depto. RH Prefeitura

Roberto Pereira de Souza
Conselheiro

Francisco Piorino Filho
Conselheira

Ana Flavia Mateus de Souza
Convidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA — PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 210/2016
(PMP 23476/2016)
Para “aquisição de materiais descartáveis e
materiais de limpeza e higiene pelo período
de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia
20/09/16 às 08h e início da sessão às 08h30.

A reunião é aberta à população e todos estão convidados.

Às 16 horas do dia 24 de agosto do ano de 2016, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio
Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Francisco Piorino Filho e Roberto
Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para
a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de julho de 2016, com o respectivo parecer
favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, no qual foi definida a data da assembléia
geral extraordinária para eleição dos conselhos de administração e fiscal, para o dia 19/10/2016 às 15 horas e 30
minutos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos
presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Henrique Alves Cazuo

Amauri Monteiro
Presidente

PREGÃO Nº. 208/2016 (PMP 23472/2016)
Para “aquisição de garrafa térmica para os
setores da Secretaria de Educação”, com
entrega dos envelopes dia 19/09/16 às 14h e
início da sessão às 14h30.

- Informes.

Ana Maria de Oliveira Nóbrega Ruiz
Orlando Gregorio da Silva

PREGÃO Nº. 207/2016 (PMP 23471/2016)
Para “aquisição de equipamento hospitalar
para estruturação da rede de Serviços de
Atenção Básica de Saúde recurso de emenda
parlamentar - 29440011”, com entrega dos
envelopes dia 20/09/16 às 14h e início da
sessão às 14h30.

- Apresentação de artesão municipal – proposta ao FMAPCP;

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

========================================================================
ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================

Sindicato dos Trabalhadores e
Empregados Rurais de
Pindamonhangaba

PREGÃO Nº. 131/2016 (PMP 13401/2016) –
reabertura
Para “aquisição de medicamento manipulado
(tanchagem tm) para o centro de especialidades
odontológicas e fórmula contendo papaína
2% e 5%, bisnaga com 200g”, com entrega
dos envelopes dia 22/09/16 às 14h e início da
sessão às 14h30.

- Canais de comunicação do Conselho no Facebook;

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao RENATO TEIXEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Quadra H-1,
Lote 07, Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE13.16.01.007.000,
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.

Fernando Antunes Lima

Carmem Silvia de Paula Alves

Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba – APAE

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso,
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

- Medalha do Mérito ATHAYDE MARCONDES;

Luiz Claudio de Oliveira

Casa da Amizade de
Pindamonhangaba

*** EDITAIS ***

- Dia Nacional da Cultura;

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 242/16 - LIMPEZA

Roseméri Seixas Nunes Pereira

SOS – Serviço de Obras Sociais
de Pindamonhangaba

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

IDOSO

PAUTA
- Abertura;

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Carmen Oliveira Paresque

Projeto Crescer

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

FAMILIA

DATA: 30 de Agosto de 2016, terça-feira.
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas.
LOCAL: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260, centro.

Demétrio Cabral Júnior

Lar da Criança Irmã Júlia

FAMILIA

11ª Reunião Ordinária do biênio 2015/2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e
local abaixo:

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao RENATO TEIXEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Quadra H-1,
Lote 07, Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE13.16.01.007.000,
para que efetue a construção 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.

Vânia Araujo Anselmo Ferreira

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 241/16 - Calçada

Liceu Coração de Jesus

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU AV. JOSÉ
AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR,
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

suas atribuições, vem apresentar abaixo, a relação final das instituições inscritas e
Gestão 2016/2018, e CONVOCA os mesmos para a Assembleia de Eleição

FUNÇÃO

AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE FUNILEIRO
BORRACHEIRO
CHAPEIRO DE LANCHE
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
GERENTE DE VENDAS
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MEIO OFICIAL COZINHEIRO
OPERADORA DE CAIXA
SALGADEIRA
VENDEDOR INTERNO (telefonia celular)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 020/16 - CARRO

sociedade civil para a Gestão 2016/2018 do CMAS de Pindamonhangaba, no uso de
habilitadas, bem como seus representantes candidatos à composição do CMAS na

DATA:29/08/2016

Ovidio Pedrosa Junior
Oficial Registrador

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 237/16 - Calçada

CONVOCAÇÃO

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2016.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Semana do idoso/2016 – fechamento da programação oficial;
Agendar trabalhos para as Comissões de registro e
acompanhamento de entidades e de monitoramento e
fiscalização;
Edital CEI – Fundo Estadual do Idoso;
Assuntos pertinentes ao Conselho, informes e encerramento.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EDITAL PARA CHAMAMENTO DE CONFRONTANTE EM PROCESSO DE
RETIFICAÇÃO DE MEDIDAS DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 30.195

envelopes dia 16/09/16 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 215/2016
(PMP 23483/2016)
Para “aquisição de fórmula infantil, conforme
termo de referência”, com entrega dos
envelopes dia 15/09/16 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO Nº. 216/2016 (PMP 23485/2016)
Para “aquisição de medicamentos para suprir
as necessidades do Convênio do Leite, firmado
pelo município através do Departamento
de Agricultura com a Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios”, com entrega
dos envelopes dia 22/09/16 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO Nº. 217/2016 (PMP 23488/2016)
Para “aquisição de guilhotinas para atender
aos alunos e funcionário da Rede Municipal
de Ensino”, com entrega dos envelopes dia
21/09/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h
ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº. 139/2016 (PMP 13979/2016)
A autoridade superior, com base na análise
técnica e parecer da Secretaria de Saúde e
Assistência Social e parecer da Secretaria
de Assuntos Jurídicos, negou provimento ao
recurso interposto pela empresa Adriana Marcia
Souza Schimidt EPP (processo 19556/2016)
e homologou, em 25/08/2016, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de
móveis e equipamentos para estruturação da
Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde,
recurso de emenda parlamentar 29440011 –
Vanderlei Siraque”, em favor das empresas: Luiz
C de Melo Souza Lorena ME, o item 01, no valor
total de R$ 380,00; Mixer Magazine e Utilidades
Ltda EPP, o item 04, no valor total de R$ 770,00;
Noemia Silva dos Santos de Assis ME, os itens
02, 03, 05, 06, no valor total de R$ 4.003,00.

PREGÃO Nº. 158/2016 (PMP 16004/2016)
A autoridade superior, com base no parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou
provimento ao recurso manifestado em ata
pela empresa EB Assessoria Pedagógica
e Produções Ltda ME, e homologou, em
24/08/2016, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa para
realização de curso preparatório para o ENEM
e vestibular com professores qualificados nas
disciplinas de matemática, português, história,
geografia, química, física, biologia, inglês e
espanhol”, em favor da empresa Instituto de
Formação e Ação em Políticas Sociais para
Cidadania, o item 01, no valor total de R$
10.244,00.
PREGÃO Nº. 175/2016 (PMP 16973/2016)
A autoridade superior, com base na
manifestação do Departamento de Finanças,
Secretaria de Educação e Cultura e parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou
provimento à manifestação de recurso em ata
pela empresa MP3 Distribuidora e Importação
de Utilidades e Materiais Escolares Ltda EPP,
e manteve a habilitação da empresa Center
Valle Comercial Importação e Esportação
Business Ltda, e homologou, em 22/08/2016,
e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de material de expediente e
escolar para compor os kits escolares da
Rede Municipal de Ensino e atender as
unidades administrativas da Secretaria de
Educação”, em favor das empresas: Alves
& Cabral Ltda EPP, o item 12 no valor total
de R$ 542,00; Center Valle Comercial
Importação e Exportação Business Ltda, os
itens 01, 11, no valor total de R$ 15.890,80;
Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP, o item 13,
no valor total de R$670,00; GMC Atacadista
de Mercadorias em Geral Ltda EPP, o item
14, no valor total de R$ 1.590,00; Hopemix
Suprimentos e Serviços Ltda EPP, os itens 08,
09, no valor total de R$ 2.368,00; Kaluana
Comércio de Materiais para Escritório e
Papelaria EIRELI, o item 10, no valor total
de R$ 1.920,00; On Line Comércio de Bolsas
Ltda EPP, o item 06, no valor total de R$
19.500,00; On Line Papelaria e Informática
EIRELI EPP, o item 02, no valor total de R$

Pauta:





Leitura e aprovação de Atas
Proposta de Compra do Diagnóstico da criança e do adolescente
Apresentação do Projeto CORUPIN
Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.

Dia:

30/08/2016 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal

66.400,00; Orla Distribuidora de Produtos
EIRELI, os itens 03, 07, no valor total de R$
51.390,00; Rasek Logística e Suprimentos
Ltda ME, o item 04, no valor total de R$
3.280,00. Item fracassado: 05.
PREGÃO Nº. 187/2016 (PMP 18339/2016)
A autoridade superior, com base no parecer
da Secretaria de Saúde e Assistência Social
e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou
provimento ao recurso manifestado em ata
pela empresa Empório Hospitalar Comércio
de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda, e
homologou, em 22/08/2016, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de dieta
enteral líquida para atender o paciente Wilton
Cavalheiro da Conceição, conforme mandado
judicial nº. 10013.1-05.2016.8.26.0445, pelo
período de 12 meses”, em favor da empresa
BCR Comércio de Produtos Nutricionais e
Hospitalares Ltda, o item 01, no valor total de
R$ 12.873,60.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 203/2016
(PMP 21038/2016)
A autoridade superior homologou, em
19/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de “aquisição de
insulinas para atender os usuários do programa
municipal de diabetes”, em favor das empresas:
Dakfilm Comercial Ltda, o item 01 no valor
unitário de R$ 166,43, e item 03 no valor unitário
de R$ 331,01; Dupatri Hospitalar Comércio
Importação Exportação Ltda, o item 05 no valor
unitário de R$ 93,83. Itens fracassados: 02, 04.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 173/2016 (PMP 16971/2016)
Foi firmado o contrato 186/2016, de 15/08/2016,
para “contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de cobertura
securitária para veículos oficiais pertencentes
à frota da Subprefeitura de Moreira César, com
abrangência nacional”, no valor de R$ 9.350,00,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante
e como gestor do contrato o Sr Manoel Pereira
dos Santos, e pela contratada, empresa Mapfre
Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Luro, por
procuração.

Ana Maria Rita Gomes
Presidente em Exercício – Gestão 2015/2017

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Nossa Senhora do bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso – Pindamonhangaba /SP
Cep.: 12420-010 – Tel.:(12)3644-5814
E-mail:

administração@pindamonhangaba.sp.gov.br

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agindo
no presente
- construímos
o futuro
EDITAL
DE CHAMAMENTO
PÚBLICO

Nº 013/2016-SEA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA, Secretário de Administração do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, torna público a todos os interessados em participar do referido Chamamento Público a alteração do
prazo final para a entrega de documentação (item 8, do Edital nº 013/2016-SEA), para a data de 15 de setembro de 2016,
mantendo-se os demais termos. A data constante do item 9, do Edital nº 013/2016-SEA, fica alterada para 19/09/2016.
Ainda, retifica o endereço do Centro Comunitário CDHU (Arco Iris), constante do Anexo I, fazendo-se constar Rua Benedito
Darci Monteiro, 160, Araretama.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2016.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA

Secretário de Administração

Tribuna do Norte
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saúde
Após 30 anos de pesquisa,
vacina contra esquistossomose
chega ao SUS em 3 anos
A primeira vacina contra a esquistossomose,
que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo
mundo, estará pronta em
2020. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela pesquisa
anunciou na semana passada, em entrevista coletiva, que, após 30 anos de
estudos, a produção em
larga escala e distribuição
da vacina da SM14 pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
começará em aproximadamente três anos.
O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha,
ressaltou que, no longo
prazo, as imunizações
também terão efeitos
econômicos
benéficos
para os países mais pobres do planeta, que hoje
têm altos gastos com
saúde e falta de mão de
obra produtiva, já que a
esquistossomose é uma
doença que não tem cura.
“Junto com a malária, essa doença é um
dos maiores problemas
globais que atingem populações negligenciadas.
Hoje cerca de 800 milhões de pessoas estão
sob risco de ter esquistossomose, e a vacina é
um atalho para reduzir
essa transmissão de maneira eficaz do ponto de
vista do custo também”,
disse Gadelha. “Será uma
vacina muito acessível. A
expectativa é que chegue
a US$ 1 a dose, de forma
que todos que os precisem da vacina tenham
possibilidade de ser imunizados.”

Divulgação

No longo prazo, a vacina terá efeitos econômicos benéficos para países mais pobres, que sofrem com
altos gastos em saúde e falta de mão de obra produtiva, diz o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha
A pesquisa para o desenvolvimento da vacina
foi escolhida como uma
das cinco prioridades pela
Organização
Mundial
da Saúde. Relacionada à
precariedade de saneamento, a esquistossomose
é transmitida pela água
contaminada com as larvas do verme. A doença
tem áreas endêmicas em
mais de 70 países. No Brasil, 19 estados apresentam
casos, com predominância
da Região Nordeste, além
dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Na nova fase de estudos clínicos, a vacina será

testada em moradores do
Senegal, na África, uma
área onde a doença é altamente endêmica. O Senegal foi escolhido também
pelo fato de contar com
as duas espécies do parasita que transmite a esquistossomose. De acordo
com a pesquisadora Miriam Tendler, do Instituto
Oswaldo Cruz, que participa dos estudos sobre a
vacina, essa etapa é vital,
pois vai avaliar a segurança do produto.
“[A vacina] será testada em uma população que
convive com o parasita –
são indivíduos que já tive-

ram a doença e têm informação imunológica sobre
o parasita, uma situação
de stress máximo, que é
a situação que vai ocorrer no futuro. Então, esta
talvez seja uma das etapas
mais importantes da pesquisa”, disse Miriam.
O parasita que transmite esquistossomose vive
nas veias de drenagem do
trato urinário e dos intestinos. A pessoa infectada
pode desenvolver uma
erupção cutânea ou coceira no local em que o parasita penetrou na pele. A
maioria das pessoas, no
entanto, não tem sintomas

na fase inicial da infecção.
De um a dois meses após
a infecção, quando o parasita atinge o sangue e “viaja” por dele, a pessoa pode
sentir febre, calafrios, tosse e dores musculares. O
parasita então pode passar
para o fígado, o intestino
ou a bexiga.
O sinal clássico da esquistossomose urogenital
é hematúria (sangue na
urina). Fibrose da bexiga
e do ureter e danos renais
são, por vezes, o diagnóstico em casos avançados.
O câncer de bexiga é outra
complicação possível nas
fases posteriores.

Anvisa proíbe divulgação de produto à base
de Mutamba que promete cura da aids
Divulgação

Produto contra aids à base de mutamba é desautorizado pela Anvisa

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a divulgação
de produto feito à base da
planta Mutamba, com a
promessa falsa de cura da
Aids/HIV.
O produto tem sido divulgado na internet, mas,
segundo a Anvisa, a medida é preventiva, porque
não foram encontrados
indícios da comercialização do Mutamba contra
aids, como é chamado.
A Anvisa destacou que
o produto não tem registro
na agência e é, portanto,
um produto clandestino,
de origem e composição
desconhecida.
“O produto feito à base
da planta Mutamba, não
tem registro na agência,
nem apresenta ensaios
clínicos que comprovem

suas características medicinais. Os produtos irregulares, isto é, que estejam fora das exigências
da agência não oferecem
garantia de eficácia, segurança e qualidade que são
necessárias para saber se
funcionam e são seguros”,
acrescentou a Anvisa.
A Anvisa alertou ainda que produtos e medicamentos irregulares ou
falsificados podem não
fazer efeito, prejudicar tratamentos médicos ou, em
casos mais graves, comprometer a saúde do cidadão.
A agência orienta que
antes de comprar ou divulgar itens de origem
suspeita ou não registrados, os cidadãos podem
entrar em contato com a
Anvisa por meio do canal
(0800-642-9782).

Dia Nacional
de Combate ao
Fumo: Inca usa
esporte como
arma contra
tabagismo
Motivado pela Olimpíada do Rio de Janeiro, o
Instituto Nacional do Câncer (Inca) adotou o esporte
como temática de conscientização para o Dia Nacional de Combate ao Fumo,
realizado na segunda-feira
(29). Com o slogan #MostreAtitude: sem o cigarro
sua vida ganha mais saúde,
a campanha quer atingir
principalmente a faixa etária entre 13 e 35 anos.
A ideia é que o tema
estimule a prática de esportes e assim influencie na
prevenção e na cessação do
tabagismo, já que o hábito
de fumar atrapalha a execução de atividades físicas.
Ao consumir produtos que
contêm tabaco, os praticantes de esportes diminuem
sua performance, principalmente em relação à
respiração. Segundo o Inca,
enquanto pratica esporte,
quem fuma fica cansado
com mais facilidade; sofre
com falta de ar; tem resistência reduzida e poder de
reação mais lento.
Os benefícios de parar
de fumar são percebidos rapidamente. De acordo com
o Inca, após duas horas sem
cigarro, a nicotina deixa de
ser detectada na corrente
sanguínea, após oito horas,
o nível de oxigênio normaliza-se e, até 24 horas depois,
os pulmões funcionam
melhor. Dois dias depois da
última tragada, já é possível perceber melhor cheiros
e sabores e, após um ano, o
risco de infarto do miocárdio cai pela metade.
Dados do levantamento
Vigilância de fatores de
risco e proteção para doenças crônicas por inquérito
telefônico, do Ministério
da Saúde, houve redução
de 33,8% no número de fumantes adultos nos últimos
10 anos, sendo que 10,4%
da população das capitais brasileiras mantêm o
hábito de fumar. Em 2006,
o percentual era de 15,7%
para o conjunto das capitais. Os homens permanecem como os que mais fazem uso do tabaco (12,8%),
e as mulheres fumantes
representam 8,3% do total
da população feminina das
capitais. Há 10 anos, esse
número era de 20,3% entre
os homens e de 12,8% entre
as mulheres.
O Ministério da Saúde,
alerta que, apesar da redução do número de fumantes, as doenças causadas
pelo tabagismo acarretam
aproximadamente 200 mil
mortes por ano no Brasil.
O tabaco é um fator importante no desenvolvimento
de doenças crônicas não
transmissíveis como câncer
e problemas pulmonares e
cardiovasculares.
Tratamento
A rede pública de saúde
oferece medicamentos como
adesivos, pastilhas, gomas
de mascar (terapia de reposição de nicotina) e bupropiona para quem quiser
parar de fumar.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, em
2013, 73,1% das pessoas que
tentaram parar de fumar
conseguiram tratamento.
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FUTEBOL
Tribuna do Norte

Grande parte do elenco da Seleção
chega a Quito para a estreia de Tite
Marcado para esta quinta-feira, duelo entre Brasil
e Equador será válido pela
7ª rodada das Eliminatórias. Confronto marcará o
primeiro jogo do treinador
à frente da Seleção.
Local da próxima partida da Seleção Brasileira
pelas Eliminatórias, Quito
recebeu boa parte dos comandados de Tite, que fará

a sua estreia sob o comando
da Amarelinha, na madrugada de segunda-feira (29).
Ao todo, 17 dos 23 convocados estavam na capital do Equador (até o fechamento desta edição),
que terá a sua seleção medindo forças com a Brasileira, nesta quinta-feira,
às 18h (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa.

Entre eles, a maior estrela
da companhia, Neymar, já
está está presente.
Restavam somente a
última leva, formada por
Marcelo Grohe, Gabriel
Jesus, Rafael Carioca,
Alisson, Miranda e Marquinhos. A tendência é
que os últimos seis atletas
desembarcassem em Quito até a noite de ontem.

Brasil treina na altitude por
velocidade e bola parada
Para a estreia de Tite,
a seleção brasileira tomou
uma decisão rara em sua
história: fará toda sua preparação em Quito, treinos
antes da partida de quinta-feira, contra o Equador.
O estádio Olímpico de
Atahualpa, palco do jogo,
está a 2.850 metros de altitude. Em anos anteriores, a equipe se preparava
na Granja Comary, seu
centro de treinamento em
Teresópolis, serra do Rio
de Janeiro, e depois viajava para a capital equato-

riana.
Dessa vez, para priorizar o aspecto técnico, a
comissão decidiu viajar
com antecedência, mesmo
ciente de que haverá um
prejuízo físico.
“Ganhamos principalmente no aspecto técnico,
de treinar com uma velocidade da bola muito mais
rápida do que ao nível do
mar. Podemos perder no
aspecto físico, mas pouco
porque futebol não é um
esporte contra o relógio.
Não é uma prova de 10

Divulgação

Neymar disputa bola com Gabriel Jesus em treino

mil metros ou uma maratona. O Tite diz que o
futebol é essencialmente
técnico, então por que não
se adaptar às bolas paradas, às ﬁnalizações? A
bola é muito importante”,
alertou o preparador físico Fábio Mahseredjian na
chegada a Quito.
As bolas paradas são a
maior preocupação nesse
instante.
Mahseredjian
trabalhava no Fluminense
quando a equipe, na ﬁnal
da Libertadores de 2008,
contra a LDU, sofreu três

gols dessa maneira na cidade – os equatorianos
garantiram o título nos
pênaltis, no Maracanã.
“O atleta relata que
a bola ﬁca muito rápida
para o passe, a ﬁnalização,
o cabeceio. Repare que
muitos times tomam gol
de bola parada. Eu já vim
para cá com quatro, cinco dias de antecedência.
Já ganhamos, perdemos
e empatamos. Não é isso
que vai deﬁnir o resultado
da partida, mas posso aﬁrmar que estaremos muito

mais bem adaptados à velocidade da bola”.
O preparador físico explicou que em La Paz, a
mais de 3.600 metros de
altitude, seria impossível
adotar essa estratégia. A
Seleção teria que chegar
na hora da partida para
minimizar os efeitos.
Em Quito, porém, o
pior mal-estar que a comissão técnica prevê são
pequenas dores de cabeça. Cilindros de oxigênio
foram encomendados e
chegaram ao hotel, mas

Mahseredjian não acredita que eles serão tão necessários.
“Se algum atleta tiver
necessidade, teremos o cilindro em mão, mas, pela
experiência que temos,
quase ninguém vai pedir.
A partir de seis a 12 horas
na altitude, você não percebe, mas ﬁca ofegante,
começa a hiperventilar.
Isso provoca uma série
de ajustes respiratórios e
cardiovasculares, principalmente numa altitude
moderada como a daqui”.

Levar mais saúde
para o Vale do Paraíba é levar
mais qualidade de vida
para a população.

AME Lorena

Hospital Regional do Litoral Norte*

Hospital Estadual
de São José dos Campos
Está em construção o Hospital Estadual
de São José dos Campos, que será
voltado ao atendimento de média e alta
complexidade, principalmente nas áreas
de traumatologia, ortopedia e neurocirurgia.
A nova unidade atenderá os 39 municípios
da região e terá 178 leitos, sendo 44
de UTI e 10 salas cirúrgicas, além de serviço
de apoio diagnóstico por imagem.

Já começaram as obras do novo
Hospital Regional do Litoral Norte,
em Caraguatatuba. A unidade contará
com 186 leitos operacionais, distribuídos
em 48 de clínica médica, 48 de clínica
cirúrgica, 25 de ortopedia e traumatologia,
25 de neurocirurgia e 40 leitos
de UTI adulto.
O novo hospital prestará atendimento
integral e humanizado aos pacientes
em urgência e emergência, internações
agudas e cirurgias eletivas, de forma
regionalizada.

O AME Lorena já está funcionando.
Além de consultas com médicos
em diferentes especialidades e exames
para auxílio diagnóstico, oferece
cirurgias de baixa e média complexidade.
São 23 consultórios médicos,
3 consultórios para outras especialidades,
12 salas para exames, 2 salas para
curativos e 2 salas para procedimentos.
A unidade é referência para
17 municípios do Vale do Paraíba,
que já conta com outras
2 unidades, o AME de Caraguatatuba
e o de São José dos Campos.

Investimentos no Vale do Paraíba. Bom pra você. Bom pra São Paulo.

*Imagem ilustrativa maquete eletrônica 3D.

O Governo do Estado
de São Paulo segue investindo
na saúde da região.

