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Impeachment será votado hoje

As vendas dos supermer-
cados brasileiros cresceram 
4,20% em termos reais em 
julho deste ano na compara-
ção com o mesmo mês do ano 
anterior, de acordo com a As-
sociação Brasileira de Super-
mercados. Já na comparação 
com junho deste ano, houve 
alta real de 7,58%.

No acumulado dos sete 
primeiros meses de 2016, as 
vendas do setor aumentaram 
0,66% em termos reais ante 
os mesmos meses de 2015. 
Todos os valores foram defl a-
cionados pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo.

Cai número de mortes por 
câncer de pulmão em homens

MAIS DE 35% 
DOS ATLETAS DA 
PARALIMPÍADA 
SÃO VÍTIMAS DE 
ACIDENTES

Dos 285 atletas brasileiros 
que participarão dos Jogos Pa-
ralímpicos no Rio de Janeiro, 
101 (35,4%) sofreram algum 
tipo de acidente, seja de carro, 
moto, com arma de fogo ou de 
trabalho. Entre os acidenta-
dos, grande parte (49) é vítima 
de acidente de trânsito (carro, 
moto ou atropelamento). Outros 
12 atletas têm sequelas de lesões 
feitas por armas de fogo, seja em 
acidentes ou assaltos. Nove fi ca-
ram paralisados depois de aci-
dentes em mar ou piscina e seis 
sofreram acidentes de trabalho. 
Também há atletas que sofre-
ram outros tipos de acidentes, 
como quedas, acidentes espor-
tivos e até ferimento por ataque 
de cachorro.

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski, ini-
ciou os trabalhos na comis-
são do Senado na terça-fei-
ra (30) afi rmando que a 
votação do impeachment 
da presidente afastada, 
Dilma Rousseff , ocorrerá 
nesta quarta-feira (31).

Para o afastamento de-
fi nitivo de Dilma Rousseff  
é necessário que 54 dos 
81 senadores votem pela 
condenação da presiden-
te. Caso, o número de vo-
tos seja inferior a 54, Dil-
ma Rousseff  volta ao cargo 
imediatamente.

Vendas dos supermercados crescem 4,20%

MAIS DE 1 MILHÃO 
DE INGRESSOS FORAM 
VENDIDOS PARA 
OS JOGOS

O número de mortes por cân-
cer de pulmão entre os homens 
caiu de 18,5 por 100 mil em 2005 
para 16,3 por 100 mil em 2014, de 
acordo com levantamento foi feito 
pelo Instituto Nacional do Câncer, 
com base em dados do Ministério 
da Saúde e do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística. 

Segundo o vice-diretor geral 
do Inca, Luiz Felipe Ribeiro Pinto, 
o resultado decorre das campa-
nhas de redução do tabagismo 
feitas no país a partir da década 
de 80, como proibição de propa-
ganda, aumento de impostos e 
Lei Antifumo, que são reconheci-
das mundialmente pela efi cácia 
alcançada.

BRASIL CHEGA 
A 206,8 MILHÕES 
DE HABITANTES

EXPECTATIVA DE 
VIDA AUMENTOU 
MAIS DE 40 ANOS

FIES RECEBE 
INSCRIÇÕES DE 
NÃO GRADUADOS 
QUE QUEREM MUDAR 
DE CURSO

ELEITORES PODEM 
FAZER SIMULAÇÕES 
EM URNA 
ELETRÔNICA NO SITE 
DO TSE

DESEMPREGO 
SOBE PARA 11,6% 
E ATINGE 11,8 
MILHÕES DE 
PESSOAS
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Segundo especialistas, os próximos meses serão de melhoras

Ricardo Lewandowsk
 e Dilma Rousseff  
na terça-feira, antes 
do depoimento da 
presidente



Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
EDITOR CHEFE:  Odirley Pereira MTb Nº 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

PINDAMONHANGABA 31 DE AGOSTO DE 2016Tribuna do Norte2

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

Divulgação/Agência Brasil

BC cobra dos 
bancos melhorias 
na solução de 
reclamações 
de clientes

O Banco Central (BC) quer melhorias no acesso 
dos clientes bancários às ouvidorias das instituições 
fi nanceiras e na solução de problemas. No primeiro 
semestre deste ano, o BC recebeu mais de 17,5 mil 
reclamações de clientes contra os bancos.

O diretor de Relacionamento Institucional e Cida-
dania do BC, Isaac Sidney, que tomou posse recen-
temente no cargo, tem feito reuniões com os respon-
sáveis pelas ouvidorias de instituições fi nanceiras. O 
objetivo é mostrar a importância do relacionamento 
dessas instituições com o consumidor e “do nivela-
mento de expectativas quanto ao cenário desejável de 
médio prazo”.

Na última semana, foram recebidos representan-
tes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Fede-
ral, do Bradesco, Itaú, Santander, Citibank, Safra, 
Votorantim, BNP Paribas e PAN. O presidente do 
BMG - primeiro colocado no ranking de reclamações 
ao longo de todo o primeiro semestre deste ano - , 
Ricardo Guimarães, também se reuniu com o diretor, 
no início deste mês.

Isaac Sidney informou que pretende fazer encon-
tros periódicas com os representantes dessas e de 
outras instituições fi nanceiras para avaliar o relacio-
namento com o cidadão e discutir ações de melhoria.

O BMG passou a liderar o ranking de reclamações 
de clientes contra instituições fi nanceiras com mais 
de 2 milhões de clientes, em janeiro deste ano. Desde 
então, tem dito que o rankingdo BC “promove a com-
paração de instituições fi nanceiras com realidades 
distintas”. Em dezembro de 2015, quando tinha menos 
de 2 milhões de clientes, o banco fi cou em segundo 
lugar no ranking feito com as instituições menores.

As principais reclamações registradas contra o 
BMG, no primeiro semestre deste ano, foram rela-
cionadas a cartão de crédito consignado, irregulari-
dades no Custo Efetivo Total (CET) de operação de 
crédito e insatisfação com a resposta recebida refe-
rente à reclamação feita no Banco Central.

No último dia 11, o BC anunciou mudanças no 
ranking de reclamações, com a ampliação da base de 
clientes e do critério de segmentação das instituições 
fi nanceiras. Isso poderá umentar de 2milhões para 
4 milhões o número de clientes por instituição. Com 
as mudanças, o rankingpassa a ser divulgado com 
periodicidade bimestral. O próximo será publicado no 
dia 15 de setembro.

Registro no BC
A insatisfação com serviços e produtos oferecidos 

por instituições fi nanceiras pode ser registrada no 
Banco Central e as reclamações ajudam na fi scali-
zação e regulação do Sistema Financeiro Nacional. 
O BC encaminha a reclamação do cliente ao banco, 
que tem dez dias úteis para responder, com cópia 
para o órgão fi scalizador. Além da fi scalização, as 
reclamações registradas servem para melhorias na 
regulação, para fazer o ranking e para iniciativas de 
educação fi nanceira.

O Banco Central recomenda, entretanto, que a 
reclamação seja registrada primeiramente nos locais 
onde o atendimento foi prestado ou no serviço de 
atendimento ao consumidor (SAC) da instituição 
fi nanceira.

Se o problema não for resolvido, o cidadão pode 
ainda recorrer à ouvidoria do banco, que terá prazo 
máximo de 15 dias para apresentar resposta. Os clien-
tes bancários também podem buscar atendimento no 
Procon e recorrer ao Poder Judiciário.

Começaram na segun-
da-feira (29) e seguem 
até o dia 5 de setembro 
as inscrições no Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) para estudantes que 
ainda não terminaram a 
graduação e querem se 
candidatar às vagas rema-
nescentes disponíveis em 
um curso no qual eles não 
estejam matriculados. 

As inscrições devem 
ser feitas no site do siste-
ma FiesSeleção (http://
fiesselecao.mec.gov.br/). 
Após a inscrição, o candi-
dato deve concluir o pro-
cesso nos dois dias úteis 
subsequentes, no Sistema 
Informatizado do Fies 
(http://sisfies.mec.gov.
br/). 

Podem concorrer às 
vagas remanescentes os 
estudantes que tenham 
feito o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a 
partir de 2010, com média 
geral mínima de 450 pon-
tos e nota na redação que 
não seja zero. É necessário 
comprovar renda familiar 
mensal bruta de até três 
salários-mínimos.

CONFIRA ABAIXO 
OS PRAZOS PARA 
OUTROS PERFIS

2/9 a 5/9
Período para o estu-

dante graduado se candi-
datar a uma vaga rema-
nescente em curso de IES 
em que não está matricu-
lado.

29/8 a 2/12
Período para o estu-

dante não graduado se 
inscrever para uma vaga 
remanescente em curso 
de IES em que está matri-
culado.

2/9 a 2/12
Prazo para o estudan-

te graduado se inscrever 
para uma vaga remanes-
cente em curso de IES em 
que está matriculado.

O livro aborda a formação territorial 
e demográfi ca do país, da relação entre 
geografi a e urbanização, da ocupação do 
território pela agropecuária, do desenvol-
vimento local e da diversidade cultural, 
dando maior visibilidade à formação ter-
ritorial e demográfi ca.

A taxa de fecundidade do país caiu de 
6,16 fi lhos por mulher para apenas 1,57 fi -
lhos em pouco mais de sete décadas – de 
1940 para 2014. Em contrapartida, a ex-
pectativa de vida da população aumentou 
41,7 anos em pouco mais de um século. Em 
1900, a expectativa de vida era de 33,7 
anos, dando um salto signifi cativo em 
pouco mais de 11 décadas, atingindo 75,4 
anos em 2014.

Estas e outras constatações fazem 
parte do livro Brasil: uma visão geográ-
fi ca e ambiental do início do século XXI, 
que o Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) está lançando. Segun-
do o órgão, a publicação tem por objetivo 
“ampliar o conhecimento das alterações 
ocorridas no território brasileiro como 
resultado das transformações econômi-
cas, demográfi cas, políticas e ambientais 
nas últimas décadas”.

Dividido em nove capítulos, a obra - 
escrita por pesquisadores do IBGE e or-
ganizada pela geógrafa AdmaHamam 
de Figueiredo - aborda pontos relevantes 
da realidade contemporânea, reinterpre-
tados pela análise geográfi ca, ao mesmo 
tempo em que atualiza a edição anterior, 
lançada em 1995.

Transformação
A abordagem é sobre a formação ter-

ritorial e demográfi ca do país, da relação 
entre geografi a e urbanização, da ocupa-
ção do território pela agropecuária, do 
desenvolvimento local e da diversidade 
cultural, dando maior visibilidade à for-
mação territorial e demográfi ca à partir 
do inicio do século passado.

Os dados destacados acima fazem 
parte do capítulo 2 da publicação, onde 
os técnicos do instituto procuram traçar 
um breve histórico do processo demográ-
fi co, onde faz uma refl exão tanto sobre a 
transição da fecundidade no país nas últi-
mas décadas quanto sobre a evolução das 
taxas de mortalidade e de expectativa de 
vida no período.

Na avaliação do IBGE, essa “radical 
transformação do padrão demográfi co 
corresponde a uma das mais importan-
tes modifi cações estruturais verifi cadas 
na sociedade brasileira, com reduções 
na taxa de crescimento populacional (de 
2,01% entre 1872 e 1890 para 1,17% entre 
2000 e 2010) e alterações na estrutura 
etária, com crescimento mais lento no nú-
mero de crianças e adolescentes (cujo per-
centual era de 42,6% em 1940, devendo 
chegar a 14,1% em 2050), paralelamente 
a um aumento da população em idade ati-

va e de pessoas idosas (4,1% em 1940, com 
projeção de 29,4% para 2050).

Povoamento
No primeiro capítulo do livro, os res-

ponsáveis pela publicação procuram 
abordar o processo de povoamento e 
construção regional, apontando os cami-
nhos que levaram à unidade territorial do 
país, através da noção de modernização, 
desenvolvimentismo e de projeto nacio-
nal.

A conclusão é que a marcha do povo-
amento mantém, ainda nos dias atuais, 
a divisão geográfi ca historicamente esta-
belecida entre o litoral “mais densamente 
ocupado” e o interior, “onde as áreas aden-
sadas são defi nidas por eixos, hidrovias e 
adensamentos urbanos”. Nesse aspecto, a 
análise sobre urbanização aborda legisla-
ção e empresas de serviços avançados.

Municípios
“A delimitação dos espaços urbanos, 

analisada no capítulo 3, mostra que, no 
Brasil, os critérios para demarcação des-
ses espaços têm sido estabelecidos em ter-
mos legais, “o que os torna passíveis de 
infl uência da conjuntura política”.

Inevitavelmente, isso leva à consta-
tação de uma outra forma de expansão 
desses espaços: as emancipações munici-
pais, que criam novas cidades, tema que 
produz intensas discussões, especialmente 
no que tange aos aspectos fi nanceiros dela 
decorrentes.

Nesse aspecto, segundo o IBGE, houve 
uma enorme ampliação tanto do número 
de cidades quanto no tamanho da popu-
lação. Em 1940, o número de cidades era 
de menos de duas mil, número que passou 
para 5.565 em 2010.

Território
O capítulo 5 centra as análises na 

questão territorial descrita pela ótica da 
ocupação agrícola e da diversidade am-
biental. Sob o subtítulo Evolução do es-
paço rural brasileiro, o capítulo abrange 
o período de 1940 a 2006, época em que, 
segundo os técnicos, “a estrutura e a con-
fi guração do processo produtivo agrope-
cuário se consolidam no território brasi-
leiro”.

A analise é que em todo esse período 
houve a persistência de uma estrutura 
fundiária de concentração extrema, em 
que a grande produção monocultora pre-
dominou, a despeito de diversas iniciati-
vas de apoio à pequena produção.

O capítulo procura traçar um amplo 
panorama da trajetória geográfi ca do 
processo de ocupação do espaço rural bra-
sileiro e abordar a evolução do número e 
do tamanho dos estabelecimentos rurais, 
bem como a utilização de terras, conside-
rando as áreas das principais atividades 
produtivas, o total de pessoas ocupadas, o 
número de tratores e os efetivos da pecuá-
ria, sobretudo bovinos.

Fies recebe inscrições de 
estudantes não graduados 
que querem mudar de curso

IBGE: expectativa de vida dos 
brasileiros aumentou mais de 
40 anos em 11 décadas

Inscrições para Fuvest 
2017 estão abertas

As inscrições para 
o vestibular da Fuvest 
2017, que seleciona 
candidatos para a Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) e Santa Casa, es-
tão abertas. Elas vão até 
o dia 8 de setembro. A 
taxa desse ano é de R$ 
160,00 e deve ser paga 
até dia 9 de setembro 
(para boletos gerados 
até dia 8/09).

Para o vestibular 
2017, a Fuvest ofere-

ce 11.072 vagas, sendo 
8.734 para a USP e 120 
para o curso de medici-
na da Faculdade de Ci-
ências Médicas da Santa 
Casa. Outras 2.338 vagas 

são destinadas aos es-
tudantes do Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), 
que usa a nota do Enem 
(Exame Nacional do En-
sino Médio).

Divulgação
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Desemprego sobe para 11,6% e 
atinge 11,8 milhões de pessoas

Em todo o país, a taxa de 
desemprego fechou o trimestre  
encerrado em julho último em 
11,6%, subindo 0,4 ponto per-
centual em relação ao percentu-
al do trimestre imediatamente 
anterior - de fevereiro a abril - 
que foi de 11,2%.

A informação consta da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad Contínua), di-
vulgada hoje (30) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Esta é a maior 
taxa de desemprego da série 
histórica iniciada em 2012.

Na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior, 
quando a taxa foi estimada em 
8,6%, o desemprego já acumu-
la alta de 3 pontos percentuais. 
Os dados do IBGE indicam que 
a população desocupada, de 
11,8 milhões de pessoas, cres-
ceu 3,8% na comparação com 
o trimestre fevereiro-abril (11,4 
milhões), um acréscimo de 436 
mil pessoas.

Com o resultado do trimestre 
de maio, junho e julho, a popu-

IGP-M teM alta de 
11,49% eM 12 Meses

IBGE: Brasil já tem 206 
milhões de habitantes 

O Índice Geral de Pre-
ços-Mercado (IGP-M), 
calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
registrou alta de 11,49%, 
nos últimos 12 meses, se-
gundo dados divulgados 
ontem (30). No acumulado 
de 2016, a variação foi de 
6,25%. Em agosto, o IGP
-M ficou em 0,15%, pouco 
abaixo do registrado em 
julho (0,18%). O IGP-M é 
calculado com base nos 
preços coletados entre os 
dias 21 do mês anterior e 
20 do mês de referência. 
O índice é usado para o 
reajuste de contratos de 
aluguel em todo o país.

A taxa de variação do Ín-
dice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) foi de 0,04% 
em agosto, enquanto em 
julho ficou em -0,01%. O 
índice relativo aos Bens 
Finais variou 0,15% em 
agosto e, em julho, 1,41%. 
Contribuiu para este re-
cuo o subgrupo alimentos 
processados, cuja taxa de 
variação passou de 3,00% 
para 0,27%. Excluindo-se 
os subgrupos alimentos in 
natura e combustíveis para 
o consumo, o índice de 
Bens Finais acusou varia-
ção de 0,22%. Em julho, a 
taxa foi de 1,22%.

O índice do grupo Bens 
Intermediários variou 
-0,36% e em julho foi de 
0,28%. O principal respon-
sável foi o subgrupo mate-
riais e componentes para 
a manufatura (0,29% para 
-0,76%). O índice de Bens 
Intermediários, calculado 
após a exclusão do subgru-
po combustíveis e lubrifi-
cantes para a produção, 
variou -0,50%, ante 0,27%, 
em julho.

Índices com variação

O índice do grupo Maté-
rias-Primas Brutas variou 
0,34%, em agosto. Em 
julho, o índice teve varia-
ção de -1,96%. Os itens que 
mais contribuíram para 
o movimento foram mi-
lho em grão (-11,19% para 
5,27%), minério de ferro 
(-9,17% para 3,21%) e la-
ranja (-4,50% para 5,12%). 
Em sentido oposto, des-
tacam-se soja (em grão) 
(-3,68% para -8,51%), bo-
vinos (0,59% para -1,70%) 
e café (em grão) (4,99% 
para -0,20%).

Segundo a FGV, o Ín-
dice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) registrou 
variação de 0,40% em 
agosto ante 0,29%, em 

julho. Das oito classes de 
despesas que compõem 
o índice, seis acusaram 
acréscimo nas taxas de 
variação. A principal con-
tribuição partiu do grupo 
Alimentação (0,44% para 
0,66%).

Também tiveram eleva-
ção os grupos Transportes 
(-0,04% para 0,27%), Saú-
de e Cuidados Pessoais 
(0,67% pra 0,76%), Edu-
cação, Leitura e Recrea-
ção (0,62% para 0,83%), 
Comunicação (0,16% 
para 0,39%) e Vestuário 
(-0,07% para 0,07%). No 
sentido contrário apare-
cem os grupos Habita-
ção (0,13% para 0,01%) e 
Despesas Diversas (0,58% 
para 0,10%).

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC) fechou em agosto 
com variação de 0,26%, 
abaixo do resultado de 
julho: 1,09%. O índice 
relativo a Materiais, 
Equipamentos e Serviços 
teve variação de 0,26%. 
No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,12%. O 
índice que representa o 
custo da Mão de Obra 
acusou taxa de 0,26%. No 
mês anterior, este grupo 
variou 1,93%.

lação desocupada fechou com 
crescimento de 37,4%, quando 
comparada a igual trimestre do 
ano passado, um aumento de 3,2 
milhões de pessoas desocupadas.

Brasil tem 90,5 milhões de 
pessoas empregadas

Os dados indicam que a po-
pulação empregada no trimes-
tre encerrado em julho era de 
90,5 milhões de pessoas, fican-
do estável quando comparada 
com o trimestre imediatamen-
te anterior (de fevereiro a abril 
deste ano), uma vez que os 146 
mil postos de trabalho fechados 
entre um período e outro “não 
foram estatisticamente signifi-
cativos”.

Em comparação com igual 
trimestre do ano passado, quan-
do o total de ocupados era de 
92,2 milhões de pessoas, foi 
acusado declínio de 1,8% no nú-
mero de trabalhadores, aproxi-
madamente, menos 1,7 milhão 
de pessoas no contingente de 
ocupados.

Carteiras assinadas têm 
queda de 3,9%

No Brasil, o número de tra-
balhadores com carteira assina-
da fechou o trimestre encerrado 
em julho deste ano com queda 
de 3,9%, o equivalente a 1,4 mi-
lhão de pessoas, comparativa-
mente ao trimestre de maio e 
julho de 2015.

Os dados da Pnad Contínua, 
divulgados pelo IBGE, indicam, 
no entanto, que o total com car-
teira assinada, que fechou julho 
em 34,3 milhões de emprega-

dos, não apresentou variação 
estatisticamente significativa 
quando a comparação se dá com 
o trimestre de fevereiro a abril 
deste ano.

A mesma relação ocorre 
quando se analisa o rendimento 
médio e a massa de rendimento 
real habitual recebida pelo tra-
balhador.

Segundo os números da Pnad 
Contínua, o rendimento médio 
real habitualmente recebido 
em todos os trabalhos fechou o 
trimestre encerrado em julho 
em R$ 1.985, com estabilidade 

frente ao trimestre de fevereiro 
a abril de 2016 (R$ 1.997); mas 
em queda de 3% em relação ao 
mesmo trimestre do ano ante-
rior (R$ 2.048).

Já a massa de rendimento 
real habitualmente recebida 
em todos os trabalhos em ju-
lho encerrou o trimestre em 
R$ 175,3 bilhões, o que segun-
do o IBGE também não cons-
titui “variação significativa” 
em relação ao trimestre de 
fevereiro a abril de 2016; mas 
recuou 4% frente ao mesmo 
trimestre de 2015.

O trimestre fechou com 1,4 milhão a menos de trabalhadores com carteira assinada

O Brasil tem 206,08 
milhões de habitan-
tes, segundo dados 

divulgados ontem (30) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Estimativas pu-
blicadas no Diário Oficial 
da União indicam que o 
país tinha, em 1º de julho 
deste ano, 206.081.432 
habitantes. No ano pas-
sado, a população era de 
204.450.649.

São Paulo, o estado mais 
populoso do país, tem 44,75 
milhões de habitantes. Mais 
cinco estados têm populações 
que superam os 10 milhões 
de habitantes: Minas Gerais 
(21 milhões), Rio de Janeiro 
(16,63 milhões), Bahia (15,28 
milhões), Rio Grande do Sul 
(11,29 milhões) e Paraná 
(11,24 milhões).

População dos Estados

Três estados têm popula-
ções menores do que 1 milhão: 
Roraima (514,2 mil), Amapá 
(782,3 mil) e Acre (816,7 mil).

As demais unidades da 
Federação têm as seguintes 
populações: Pernambuco (9,41 
milhões), Ceará (8,96 milhões), 
Pará (8,27 milhões), Mara-
nhão (6,95 milhões), Santa 
Catarina (6,91 milhões), Goiás 
(6,69 milhões), Paraíba (4 mi-
lhões), Amazonas (4 milhões), 
Espírito Santo (3,97 milhões), 
Rio Grande do Norte (3,47 mi-
lhões), Alagoas (3,36 milhões), 
Mato Grosso (3,3 milhões), 
Piauí (3,21 milhões), Distrito 
Federal (2,98 milhões), Mato 
Grosso do Sul (2,68 milhões), 
Sergipe (2,26 milhões), Ron-
dônia (1,79 milhão) e Tocan-
tins (1,53 milhão).

segundo dados divulgados o Brasil 
tem 206,08 milhões de habitantes 

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

 

1

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 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

 
 

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
 Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “4ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Informes;  
 Apreciação do projeto do trabalho técnico social; 
 Aprovação do Relatório de Gestão do Fundo Local de Habitação de Interesse 

Social – FLHIS – 2016 e Declarações. 
 Leitura e aprovação da ata da terceira reunião ordinária de 2016, realizada no 

dia 23 de junho de 2016; 
 Leitura e aprovação da ata desta reunião; 
 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor. 

 
 
Dia:   01/09/2016 (quinta-feira) 
 
Horário:  15h (nove horas)  
 
Local:  SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
                        Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa. 

 
 
 
 

 
Marcos Antonio Guerrero 

Presidente 
 

 
 
 
 
 
Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390 
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200  

E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
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:  
 
 
Dia:               1º/09/2016 (quinta-feira) 
Horário:              14h (tolerância de 10 min) 
Duração prevista:         aproximadamente, 2 horas 
Local:            Casa dos Conselhos Municipais 
Travessa Rui Barbosa, 37, Centro – Fone: 3642.7447 
 
Pauta: 
 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Semana do idoso/2016 – fechamento da programação oficial; 

III. Agendar trabalhos para as Comissões de registro e 
acompanhamento de entidades e de monitoramento e 
fiscalização; 

IV. Edital CEI – Fundo Estadual do Idoso; 
V. Assuntos pertinentes ao Conselho, informes e encerramento. 

 
 

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 

| 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA:29/08/2016 
 

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) 

 
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. 

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

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

Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2016.

CONVOCAÇÃO - 8º Reunião Ordinária 2016

O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através deste convocar 
seus conselheiros era todas as pessoas interessadas, para a oitava reunião ordinária do ano. 
A se realizar no dia 31/08/2016 (quarta feira) as 17h no CEU das ARTES localizado na Av. das 
Orquídeas,395 Vale das Acácias Distrito de Moreira Cesar.

Pauta:
1- Aprovação de Ata anterior;
2- Substituição dos conselheiros que não estão participando;
3- Providencias referentes a segurança do equipamento e ao consumo de drogas no local.
Ranta B. Serra de C. Pimentel – Coordenadora do CGCA

                                    
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 9.954, DE 19 DE AGOSTO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.768, de 20 de maio de 2016,  RESOLVE CESSAR, a 
pedido,  a Suspensão do Contrato de Trabalho da servidor municipal Sr. Andre Luis das Dores de 
Souza, a partir de 1º de setembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 

               PORTARIA INTERNA Nº 9.950, DE 15 DE AGOSTO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 09 de agosto de 2016, 
nos termos do Memorando nº 1279/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2016, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº 9.855, de 10 de maio de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL Nº 4.685,  DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  

R E S O L V E:
   Art. 1º  Alterar a Portaria Geral nº 4.551, de 18 de novembro de 2015, CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, no inciso IV que passa a vigorar:

 “IV- Representantes da Sociedade Civil

– Titular:  Raquel de Oliveira Dias
– Suplente: Veruska Roberta Silva 

– Titular:           Mara Cristina Bolson Lopes
– Suplente:        Bruno Pedott”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL Nº 4.684, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra Andreia Padovani Junquetti, engenheira, para responder 
interinamente pelo Departamento de Obras e Serviços, sem prejuízo de suas atribuições, durante 
o período em que o Diretor do Departamento, Sr. Nelson Luiz Carneiro Correia, encontrar-se em 
férias,  de 08 a 27 de agosto de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de agosto 
de 2016.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL Nº 4.683, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Adalberto Cardoso do Nascimento, lider de turma, para responder 
interinamente pelo Gerente de Obras, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em 
que o Gerente Sr. José Dener dos Santos, encontrar-se em férias, de 08 a 27 de agosto de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de agosto 
de 2016.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

REFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL Nº   4.682, DE 15 DE AGOSTO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Engº José Francisco Fernandes, Diretor do Departamento de Ações 
Fundiárias, para responder interinamente pelo Departamento de Licenciamentos, durante o período 
em que o Diretor, Arq. Luis Paulo Mendes Nunes, encontrar-se em férias,  de 12 de setembro à 1º 
de outubro de 2016, respondendo cumulativamente pelos departamentos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 115/2016 (PMP 12055/2016) 
Foi firmado o contrato 182/2016, de 15/08/2016, para “aquisição de material para curativo. 
Aplicação: atendimento aos pacientes do EMAS (Equipe Multiprofissional de Atendimento 
Domiciliar)”, no valor de R$ 101.800,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, 
empresa Comercial 3 Albe Ltda, o Sr João Alberto Araújo da Silva. 
Foi firmado o contrato 183/2016, de 15/08/2016, para “aquisição de material para curativo. 
Aplicação: atendimento aos pacientes do EMAS (Equipe Multiprofissional de Atendimento 
Domiciliar)”, no valor de R$ 70.130,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e 
como gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa 
Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda, o Sr Leonardo Maciel Torres. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº. 197/2016 (PMP 20132/2016) 
Foi elaborada a autorização 1350/2016, de 24/08/2016, no valor de R$ 17.140,00, em 
favor de IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A, para “aquisição de filme radiográfico para 
impressora DRY”. 

PREGÃO Nº. 198/2016 (PMP 20133/2016) 
Foram elaboradas a autorização 1349/2016, de 24/08/2016, no valor de R$ 21.900,00, em 
favor de MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP; e autorização 1348/2016, de 24/08/2016, 
no valor de R$ 44.309,50, em favor de Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba; 
todas para “aquisição de ração e farelo de trigo para suprir as necessidades do convênio 
do leite”. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 124/2013 (PMP 18792/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 09/08/2016, ao contrato 132/2013, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos, 
manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou fornecimento de peças 
genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica, para veículos de diversas marcas, 
pertencentes à frota operacional da SES da PMP”, para prorrogação até 26/08/2017, e 
para reajuste de 9,63% conforme variação do IPC-FIPE, passando o valor mensal para 
R$ 53.760,27. Assina pela contratante a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela 
contratada, empresa Elizandra Mara de Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima. 

PREGÃO Nº. 200/2014 (PMP 19921/2014) 
Foi firmado o aditamento 02/2016, de 11/08/2016, ao contrato 277/2014, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na realização de exames de urografia excretora e 
uretrocistografia, pelo período de 12 meses”, para prorrogação até 13/10/2017. Assina pela 
contratante a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Dr Ghelfond 
Diagnóstico Médico Ltda, a Sra Cristina Elisabeth Peres de Mello, por procuração. 

PREGÃO Nº. 334/2015 (PMP 36526/2015) 
Foi firmado o aditamento 03/2016, de 04/08/2016, ao contrato 029/2016, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar, compreendendo 
fretamento contínuo de veículos convencionais e adaptados”, para acréscimo de 
3,0018732%, correspondente a R$ 192.819,02. Assina pela contratante a Sra Maria 
Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada, empresa Antunes & Antunes Transporte 
Escolar Ltda ME, o Sr José Carlos Antunes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 250/16 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao BATISTA AFERNANDES FREITAS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ALCIDES TIMÓTEO F.DOS SANTOS Quadra 
19, Lote P-585, Bairro RESIDENCIAL MANTIQUEIRA inscrito no município sob a sigla 
SE35.12.02.047.000, 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. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 245/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SIMÃO BRUNO BARRETO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE FREITAS ANDRADE Quadra 45, Lote 04, Bairro JARDIM 
REGINA, inscrito no município sob a sigla SE15.15.08.027.000, 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. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 246/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SIMÃO BRUNO BARRETO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE FREITAS ANDRADE Quadra 45, Lote 01, Bairro JARDIM 
REGINA, inscrito no município sob a sigla SE15.15.08.030.000, 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. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 247/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SIMÃO BRUNO BARRETO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE FREITAS ANDRADE Quadra 45, Lote 02, Bairro JARDIM 
REGINA, inscrito no município sob a sigla SE15.15.08.029.000, 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. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 248/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SIMÃO BRUNO BARRETO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE FREITAS ANDRADE Quadra 45, Lote 03, Bairro JARDIM 
REGINA, inscrito no município sob a sigla SE15.15.08.028.000, 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. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 249/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SIMÃO BRUNO BARRETO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE FREITAS ANDRADE Quadra 45, Lote 06, Bairro JARDIM 
REGINA, inscrito no município sob a sigla SE15.15.08.025.000, 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. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

CONVOCAÇÃO

O Diretor Pedagógico do Colégio Comercial Dr. “João Romeiro”, CONVOCA 
os alunos concluintes do 1° e 2° semestres dos anos de 2014 e 2015 que não 
tenham apresentado o Relatório de Estágio Obrigatório, a comparecer junto à 
Secretaria da Escola até o dia 20 de setembro das 14h às 2h.

À Direção

Pindamonhangaba, 29 de Agosto de 2016.
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Inca: pela primeira vez, cai número de 
mortes por câncer de pulmão em homens

O número de mortes por cân-
cer de pulmão entre os homens 
caiu de 18,5 por 100 mil em 2005 
para 16,3 por 100 mil em 2014. 
É a primeira vez que a taxa apre-
senta queda. O levantamento foi 
feito pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), com base em da-
dos do Ministério da Saúde e do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Segundo o vice-diretor ge-
ral do Inca, Luiz Felipe Ribeiro 
Pinto, o resultado decorre das 
campanhas de redução do taba-
gismo feitas no país a partir da 
década de 80, como proibição 
de propaganda, aumento de im-
postos e Lei Antifumo, que são 
reconhecidas mundialmente 
pela eficácia alcançada.

“Nós conseguimos reduzir 
de 40% de fumantes no final 
da década de 80 para menos de 
13% hoje em dia. Menos de 13% 
dos brasileiros são fumantes e 
a OMS considera o programa 
contra o tabagismo do Brasil 
um dos mais bem-sucedidos do 
mundo, somos medalhistas de 
ouro nessa área”.

Segundo o Inca, 90% dos 
homens com câncer de pulmão 
fumaram em algum momento 
da vida e a estimativa é que a 
doença leve 20 anos para se de-
senvolver.

Mulheres

A gerente da Divisão de Pes-
quisa Populacional do Inca, Liz 
Maria de Almeida, diz que a re-
dução ainda não foi constatada 
entre as mulheres porque as 
brasileiras foram incentivadas 
a fumar bem depois do que os 
homens.

“Na década de 40 o tabagismo 
já era bem disseminado entre os 
homens. Entre as mulheres veio 
depois, teve o lançamento da 

marca Charm na década de 70, 
voltada para mulheres. Quando 
começamos a fazer a campanha 
contra, as mulheres ligaram os 
motores, mas essa turma que 
começou a fumar nessa época 
adoeceu e agora a gente ainda 
está vendo um aumento no nú-
mero de casos de câncer entre as 
mulheres”.

Prática esportiva

A pesquisa foi apresentada 
na terça-feira (29), Dia Nacio-
nal de Combate ao Fumo, na 
Casa Brasil. No evento, o Inca 
lançou também a campanha 
#MostreAtitute: Sem Cigarro 
sua Vida Ganha mais Saúde. 
O objetivo é incentivar a prá-
tica esportiva como forma de 
abandonar o hábito de fumar. 
Ribeiro explica que a práti-
ca de esporte é uma atividade 
que previne o câncer, além de 
outras doenças crônicas não 
transmissíveis, e deve ser in-
centivada desde a juventude.

“A maioria dos fumantes co-
meça a fumar na adolescência, 
cerca de 20%, ou seja, um em 
cada cinco adolescentes bra-
sileiros entre 13 e 15 anos já se 
depararam com cigarro. Isso é 
extremamente grave e a prática 
de esportes, que começa na in-
fância, deve ser um hábito que 
se cria, assim como não tocar 
no cigarro”. De acordo com ele, 
bastam 150 minutos semanais 
de atividades físicas para dimi-
nuir o risco de contrair doenças, 
que podem ser até mesmo cami-
nhada ou subir escadas.

Segundo Ribeiro,é importan-
te tratar os fatores de risco para 
câncer e outras doenças não 
transmissíveis de forma com-
binada. “O mais importante é o 
combo, ou seja, a ideia de que 
temos um conjunto de fatores 

de risco que juntos atuam para 
adoecer, mas se a gente comba-
te eles juntos a gente atua tam-
bém de uma forma muito mais 
decisiva para reduzir não só a 
ocorrência da doença como a 
mortalidade por essa doença: 
dieta adequada, atividade física, 
combate ao tabagismo, cuidado 
com a ingestão de bebidas alco-
ólicas. É importante todas essas 
medidas associadas”.

Atleta

O atleta paralímpico de rúgbi 
Vinícius Pontes disse que aban-
donou o tabagismo após come-
çar a se dedicar à atividade física 
mais intensa. “Quando decidi ir 
para uma prática esportiva mais 
intensa, decidi parar de fumar, 
mas voltei várias vezes. Vi que 
eu tinha um objetivo, com uma 
relação de custo-benefício. Você 
sabe que fumar não é certo, en-
tão comprei um último maço e 
depois joguei fora. Mas vinha o 
estresse e dava vontade de fu-
mar, mas percebi que meu de-
sempenho no rúgbi melhorou 
muito. Você vai entrando no 
mundo com a prática esportiva 
e começa a perceber o ganho 
próprio. É uma realização para 
mim e é muito bom que as ou-
tras pessoas vejam isso e que eu 
sirva de exemplo”.

Dentro das ações para com-
bater o tabagismo, o próximo 
passo é deixar a embalagem do 
cigarro menos atrativa visual-
mente. “Estamos na campanha 
da padronização das embala-
gens, serão brancas, com a in-
formação de que fumar mata e 
com as imagens dos males que 
o cigarro causa. A Austrália im-
plementou isso e mostrou que 
sem a atratividade visual, o ado-
lescente deixa de fumar”, diz o 
vice-diretor geral do Inca.

Com o objetivo de evitar 
episódios críticos de poluição 
do ar, uma operação conjunta 
da Cetesb, Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente e Polícia 
Militar parou cerca de 34 mil 
veículos a diesel em 22 pontos 
de fiscalização nas principais 
rodovias e avenidas do estado. 
O 3º Megacomando registrou 
inconformidade em 2,44% dos 
veículos, resultando na aplica-
ção de 771 multas.

Nos últimos anos o percen-
tual de veículos a diesel emi-
tindo fumaça preta em excesso 
no estado de São Paulo caiu 
em mais de 30%, e atualmente 
verifica-se uma desconformi-
dade de até 8% na região me-
tropolitana de São Paulo. 

A multa para condutores de 
veículos emitindo fumaça pre-

ta é de 60 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo (Ufesps), 
correspondente à R$ 1.413,00, 
podendo dobrar o valor no 
caso de reincidência. Os pa-
drões de emissão são estabele-
cidos pela legislação ambiental 
(art. 32 do Regulamento da Lei 
nº 997/1976, aprovado pelo 
Decreto nº 8.468/1976 e suas 
alterações).

Mas, para incentivar a ma-
nutenção corretiva do veículo, 
o valor da multa não reinci-
dente pode ser reduzido em 
70%, desde que o veículo seja 
posteriormente reparado e 
haja a constatação mediante 
realização de teste de opaci-
dade em unidade operacional 
cadastrada no Programa de 
Melhoria da Manutenção de 
Veículos Diesel (PMMVD).

Eleitores podem fazer simulações 
em urna eletrônica no site do TSE

Está disponível no site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) - http://www.tse.jus.br/
eleicoes/eleicoes-2016/simu-
lador-de-votacao/simulador
-eleicao-2016 - um simulador 
virtual de urna eletrônica. O 
mecanismo possibilitará que 
os eleitores se familiarizarem 
com o sistema, realizando tes-
tes, e não cometam erros no 
dia oficial do primeiro turno 
de votação. 

De acordo com o chefe da 
sessão de voto informatizado do 
TSE, Rodrigo Coimbra, a ação 
visa proporcionar uma votação 

Redução estaria relacionada a campanhas antitabagistas

Fiscalização aplica 771 
multas por fumaça preta 
de veículos a diesel

Operação conjunta para 34 mil veículos

Para incentivar a manutenção do veículo, o valor da 
multa não reincidente pode ser reduzido

mais tranquila aos cidadãos. 
“O processo de eleição é muito 
simples, mas é importante que o 
eleitor tenha conhecimento pré-
vio de como a urna funciona”, 
ressaltou Rodrigo Coimbra. 

Por meio do simulador, é 
possível votar para os cargos 
de prefeito, vice-prefeito e ve-
reador. Na página, há uma lista 
com candidatos fictícios apenas 
para a prática dos testes.  

Usando o teclado da urna, 
que é similar ao do telefone, só 
é preciso digitar o número do 
candidato ou do partido de sua 
preferência. Na tela, surgirão a 

foto, o número, o nome e a sigla 
do partido do candidato. Caso as 
informações estejam corretas, a 
tecla verde “Confirma” deve ser 
pressionada.

Após o registro do voto para 
todos os cargos, a urna emitirá 
um sinal sonoro mais intenso e 
prolongado e aparecerá na tela a 
palavra “Fim”. 

Como corrigir o voto 

Se não aparecerem na tela to-
das as informações sobre o can-
didato escolhido, aperte a tecla 
laranja “Corrige” e repita o pro-
cedimento anterior.

Como votar em branco 

Para votar em branco, aper-
te a tecla “Branco”. Confirme o 
seu voto apertando a tecla verde 
“Confirma”.

Cuidado!

Seu voto poderá ser nulo se 
você digitar um número de can-
didato ou de partido inexistente 
e, depois, apertar a tecla verde 
“Confirma”.
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Votação do impeachment será hoje
A votação do impeachment 

da presidente afastada Dilma 
Rousseff  ocorrerá nesta quarta-
feira (31),como anunciado pelo 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewandowski. 
Ele tratou do roteiro para o dia 
fi nal do julgamento ao reabrir 
os trabalhos na manhã de terça-
feira (30), por volta das 10h30, 
pouco antes de conceder a pala-
vra para as argumentações fi nais 
e debates entre os advogados de 
acusação e defesa.

Lewandowski não chegou a 
defi nir o exato horário da etapa 
de votação, estimando que possa 

se iniciar entre 10h e 11h da ma-
nhã desta quarta-feira. Deixou 
claro, contudo, que a intenção é 
usar o tempo que for necessário, 
até a madrugada de quarta-feira, 
para que os senadores se mani-
festem, por até 10 minutos cada 
um, sobre o objeto da acusação. 
A sessão será então suspensa, 
com retomada ainda na manhã 
para a votação fi nal.

Logo depois de anunciar que 
o desfecho do processo será na 
quarta-feira, com a manifesta-
ção do voto de cada senador, o 
ministro iniciou os trabalhos do 
processo.

Mais de 35% dos atletas da 
Paralimpíada são vítimas de acidentes

VENDAS REAIS DOS 
SUPERMERCADOS 
CRESCEM 4,20% EM 
JULHO, REVELA ABRAS

As vendas dos super-
mercados brasileiros 
cresceram 4,20% em 
termos reais em julho 
deste ano na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior, de acordo com a 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). 
Já na comparação com ju-
nho deste ano, houve alta 
real de 7,58%.

No acumulado dos sete 
primeiros meses de 2016, 
as vendas do setor aumen-
taram 0,66% em termos re-
ais ante os mesmos meses 
de 2015. Todos os valores 
foram defl acionados pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA).

Em termos nominais, a 
alta nas vendas em julho 
foi de 13,31% na compara-
ção com o mesmo mês de 
2015. Já o resultado acu-
mulado de sete meses é de 
crescimento nominal de 
10,27% ante o mesmo perí-
odo do ano anterior. 

CESTA BÁSICA
O preço da cesta de itens 

básicos nos supermercados 
brasileiros subiu 2,96% em 
julho na comparação com 
junho deste ano, de acordo 
com a Abrasmercado, cesta 
composta por 35 produtos 
de largo consumo pesqui-
sada pela GfK e analisada 
pelo Departamento de Eco-
nomia e Pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Super-
mercados (Abras).

O preço total da cesta saiu 
de R$ 473,31 em junho para 
R$ 487,34 em julho. Já na 
comparação com julho de 
2015, o preço subiu 17,60%.

Entre as maiores altas 
do mês passado estão itens 
como feijão, cujo preço au-
mentou 29,17% ante o mês 
anterior; leite longa vida, 
aumento de 18,14%; e quei-
jo mussarela, com alta de 
14,36%. Já as maiores quedas 
foram de cebola, cujo preço 
recuou 36,11%; batata, queda 
de 23,55%; e papel higiênico, 
retração de 3,63%.

A venda 
de ingres-
sos para os 
Jogos Para-
límpicos Rio 

MAIS DE 1 MILHÃO DE 
INGRESSOS JÁ FORAM 
VENDIDOS PARA OS JOGOS

2016 superou na segun-
da-feira (29) à marca de 
um milhão de entradas 
comercializadas, dan-
do sequência à grande 
procura registrada nos 
últimos dias. Faltando 
nove dias para a ceri-
mônia de abertura, res-
tam cerca de 1,5 milhão 
de entradas disponíveis. 
Os Jogos Paralímpicos 
serão realizados entre 7 
e 18 de setembro.

De acordo com o dire-
tor de Ingressos do Co-

mitê Rio 2016, Donovan 
Ferretti, é muito signifi -
cativo “termos passado 
da marca de um milhão 
de ingressos vendidos”.

“Isso mostra que 
os brasileiros estão 
se engajando com os 
Jogos Paralímpicos. 
Temos visto fi las em 
nossas bilheterias e já 
é possível sentir o cli-
ma dos jogos tomando 
conta da cidade. Ain-
da há muitas opções 
de entradas para ver 
de perto esses atletas 
incríveis e inspirado-
res e o melhor jeito de 
comprá-las é através 
do site de ingressos”.

O presidente do STF, Ricardo Lewandowski preside a votação do impeachment

Dos 285 atle-
tas brasileiros que 
participarão dos 
Jogos Paralímpicos 
no Rio de Janeiro 
2016, 101 (35,4%) 
sofreram algum tipo 

Landgraf, atleta da vela adapta-
da, que chegou a vestir a camisa 
da Seleção Brasileira de futebol 
nas equipes Sub-17 e Sub-20. Em 
2006, o jogador sofreu um aci-
dente de carro na Rodovia Régis 
Bittencourt, em São Paulo, e teve 
um deslocamento na coluna, que o 
deixou tetraplégico. O judoca Har-
ley Arruda, que ganhou medalha 
de bronze nos dois últimos jogos 
Parapan-Americanos, perdeu a 
visão dos dois olhos em 1999, em 
um acidente com arma de fogo.

Outros 89 atletas paralímpicos 
brasileiros têm algum problema 
congênito que causou defi ciências 
como cegueira ou má formação de 
membros. É o caso da multimeda-
lhista do atletismo Terezinha Gui-
lhermina, que nasceu com retinose 
pigmentar, uma doença congênita 
que provoca a perda gradual da 
visão.

Também há na delegação 
brasileira 67 atletas que tiveram 
alguma doença que deixaram 
sequelas, como a poliomielite, 
que afetou 13 atletas. Um deles é 
o nadador André Brasil, que teve 

poliomielite aos três meses de 
idade, por causa de uma reação à 
vacina, o que deixou uma sequela 
na perna esquerda.

Entre os atletas paralímpicos 
brasileiros também há 28 que 
tiveram paralisia cerebral por 
causa de complicações no parto. 
Este é o caso da maioria dos atle-
tas da seleção de Futebol de 7, que 
é uma modalidade específi ca para 
atletas com paralisia cerebral.

Dos 24 atletas do vôlei sentado 
que vão participar da Paralimpía-
da, 16 têm sequelas de acidentes, a 
maioria acidentes de trânsito. Na 
opinião do presidente da Confe-
deração Brasileira de Voleibol 
para Defi cientes, Amauri Ribeiro, 
o esporte é a melhor ferramenta 
para garantir a reinserção dos 
defi cientes físicos, especialmente 
no caso de acidentados. Para ele, 
mesmo que a pessoa não se torne 
um atleta, a prática de esporte é 
fundamental para o resgate da 
autoestima.

“O que eu testemunhei nesses 
meus 12 anos de trabalho com eles 
é que o esporte, principalmente 
no caso do vôlei, foi a melhor 
ferramenta de reinserção dessas 
pessoas a um convívio normal 
após o acidente, em função de o 
esporte ser uma ferramenta que 
acelera bastante a recuperação 
dessas pessoas. Então, elas vêm 
a praticar o esporte, colocam 
uma prótese, voltam a trabalhar, 
a estudar. Isso é uma coisa que 
acompanhamos em vários atletas 
que tiveram esse tipo de problema 
com acidentes”, disse.

Neste ano, o Brasil terá a 
maior delegação da história do 
país em Jogos Paralímpicos. 
Serão 285 atletas, sendo 185 
homens e 100 mulheres, além de 
23 acompanhantes (atletas-guia, 
calheiros e goleiros), e 195 profi s-
sionais técnicos, administrativos e 
de saúde.

Os Jogos Paralímpicos 2016 
serão transmitidos pela TV Brasil, 
em parceria com emissoras da 
Rede Pública de Televisão dos 
estados. O evento, que ocorre de 7 
a 18 de setembro, terá a presença 
de 4.350 atletas de 160 países, 
competindo em 22 modalidades.

A cerimônia de abertura está 
marcada para o dia 7 de setembro.

de acidente, seja de carro, moto, 
com arma de fogo ou de trabalho. 
Os dados são de um levantamento 
feito pela Agência Brasil com base 
em informações fornecidas pelo 
Comitê Paralímpico Brasileiro.

Entre os acidentados, grande 
parte (49) é vítima de acidente de 
trânsito (carro, moto ou atrope-
lamento). Outros 12 atletas têm 
sequelas de lesões feitas por ar-
mas de fogo, seja em acidentes ou 
assaltos. Nove fi caram paralisa-
dos depois de acidentes em mar ou 
piscina e seis sofreram acidentes 
de trabalho. Também há atletas 
que sofreram outros tipos de 
acidentes, como quedas, aciden-
tes esportivos e até ferimento por 
ataque de cachorro.

Um dos casos de atletas 
acidentados é o do ex-goleiro do 
São Paulo Futebol Clube Bruno 

Maioria dos acidentados é vítima de acidentes de trânsito

Divulgação

Divulgação
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