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Neymar comanda ‘massacre’ contra 
Honduras e leva o Brasil para final

VOLEI DE PRAIA MANTÉM 
TRADIÇÃO E GARANTE PÓDIO 

Com sobras e requin-
tes de crueldade, a seleção 
brasileira aplicou 6 a 0 
contra Honduras na tarde 
da quarta-feira e levou o 
Maracanã à loucura. 

O capitão Neymar teve 
uma atuação digna de me-
lhor jogador da Olimpíada. 
Aos 14 segundos marcou o 
gol que transformou a rea-
lidade do jogo. Além de lin-
dos lances e muitas faltas 
recebidas, ainda deu mais 
duas assistências, para gols 
de Gabriel Jesus e Marqui-
nhos. Já nos acréscimos, 
decretou a goleada com 
uma cobrança perfeita de 
pênalti.

O Brasil vai disputar a 
inédita medalha de ouro 
olímpica, no sábado, con-
tra a seleção da Alemanha 
no Maracanã, às 17h30.

O Volei de Praia mantém a tradição de trazer medalhas para o Brasil nos 
Jogos Olímpicos. Na noite de quarta-feira (17), o Brasil voltou à decisão 
do torneio feminino após fi car fora nas duas últimas edições dos Jogos, 
com as duas duplas femininas disputando as medalhas de ouro de bronze 
da modalidade. Nesta quinta-feira (18) será a vez da dupla Alison e Bruno 
duelar com os italianos pelo topo do pódio. 

Isaquias faz melhor tempo 
de prova e quer o OURO

VOLUNTÁRIOS DA REGIÃO DISTRIBUEM 
500 MUDAS DE ÁRVORES NOS JOGOS

ROBSON CONCEIÇÃO 
conquista a primeira 
medalha de ouro do boxe

Na busca de sua segunda 
medalha olímpica, o brasilei-
ro Isaquias Queiroz garantiu 
na quarta-feira (17) uma vaga 
na fi nal da categoria C1- 200m 
dos Jogos do Rio de Janeiro, 
com direito ao melhor tempo 

da prova em Olimpíadas. 
O canoísta, que ganhou a 

prata na C1-1000m na terça, 
passou a sua bateria na pri-
meira posição e disputará a 
decisão nesta quinta-feira, a 
partir das 9h.

BUTANTAN INICIA NOVA ETAPA DE TESTES 
DA 1ª VACINA BRASILEIRA PARA A DENGUE

ITA QUER AMPLIAR 
PARTICIPAÇÃO 
FEMININA EM CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

Voluntários do projeto “Refl o-
restar é Viver”, de Guaratingue-
tá, vão distribuir 500 mudas de 
várias espécies de árvores, nes-
te fi m de semana nas praias de 
Copacabana, Ipanema e Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio de Ja-
neiro.

A iniciativa vai contar com 
displays com mensagens de so-
corro das mudas, escritas em 
português e inglês, direcionadas 
principalmente aos turistas que 
estarão acompanhando os últi-
mos dias dos Jogos Olímpicos.

O Estado de São Paulo 
iniciou os testes em humanos 
da primeira vacina brasileira 
para a dengue, desenvolvida 
pelo Instituto Butantan. Cer-
ca de 1,2 mil pessoas de 18 
a 59 anos devem participar 
do estudo.

A medalha de ouro 
olímpica fi nalmente 
foi pendurada no 
pescoço de um 
pugilista brasileiro. 
Por decisão unânime 
dos jurados, o 
baiano Robson 
Conceição derrotou 
o francês Sofi ane 
Oumiha pelos Jogos 
do Rio-2016
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Divulgação

Duas pesquisas, uma dos Correios e outra da 
Associação Brasileira de Empresas com Rota-
tiva Off set (Abro), demonstram a confi ança da 
população e de empresas na comunicação im-
pressa.

Os estudos foram apresentados em evento na 
Associação Brasileira da Indústria Gráfi ca (Abi-
graf Nacional), no qual foi apresentada a car-
tilha produzida pela entidade, intitulada Vote 
no Impresso, destinada a orientar candidatos 
e partidos sobre a nova lei eleitoral e oferecer 
subsídios técnicos para a utilização efi ciente de 
impressos na campanha deste ano.

A pesquisa dos Correios, realizada na cidade 
de São Paulo, mostrou que a maioria dos 2.400 
entrevistados confi a mais nos folhetos e malas 
diretas do que em qualquer outra mídia como 
forma de comunicação. Esta é a preferência de 
26,3% dos depoentes. Seguem-se: rádio e TV 
(25%), jornais e revistas (16,7%), divulgação na 
internet (14,4%) e e-mails (14,1%).

O estudo da Abro teve caráter nacional, 
abrangendo universo de 1.027 pessoas, 31 agên-
cias de publicidade e 100 empresas varejistas. 
As principais conclusões são as seguintes: quan-
do quer se informar sobre algum produto, a 
maioria da população (56%) vai diretamente ao 
ponto de venda, “o que revela a importância das 
embalagens como infl uenciadoras da decisão de 
compra”, salienta Levi Ceregato, presidente da 
Abigraf Nacional; outros 37% informam-se por 
meio de folhetos. “Na soma das duas alternati-
vas, observamos que 93% consultam materiais 
impressos para se orientar sobre o consumo de 
bens”. A pesquisa também demonstra que 100% 
das agências de publicidade recomendam a pro-
paganda em folhetos e que 88% dos varejistas 
aderem a essa modalidade.

 
Confi rmando tendências
 Levi Ceregato acentua que as duas novas 

pesquisas corroboram estudos anteriores que 
comprovam a credibilidade da comunicação im-
pressa. Ele cita recente relatório da American 
University, de Washington, EUA, que abordou 
300 universitários dos Estados Unidos, Japão, 
Alemanha e Eslováquia, concluindo: apesar da 
ampla disponibilidade de plataformas eletrôni-
cas como smartphones, tablets, readers e com-
putadores, cujo uso faz parte da rotina dos jo-
vens, o livro impresso segue muito à frente na 
preferência dos estudantes para leituras sérias, 
com 92%.

Levi Ceregato aponta, ainda, pesquisa da 
Nielsen BookScan, que indicou: o número de 
livros impressos vendidos nos Estados Unidos 
em 2014 subiu 2,4%, alcançando 635 milhões de 
unidades. Segundo especialistas, o crescimento 
da venda de livros físicos deverá manter-se nos 
próximos anos, pois os novos leitores parecem 
gostar cada vez mais do papel. A Nielsen indi-
ca que a maioria dos adolescentes entre 13 e 17 
anos prefere obras impressas. Além disso, as 
vendas de títulos de fi cção para jovens adultos 
cresceram 12% em 2014, mais do que os dirigi-
dos aos adultos.

Os relatórios da American University, da 
Nielsen BookScan e os agora apresentados pe-
los Correios e a Abro também são coerentes com 
pesquisa realizada em 2014 pelo DataFolha, que 
demonstrou: no Brasil, 59% dos leitores de li-
vros e 56% de revistas optam pelas edições con-
vencionais. No caso de jornais, 48% preferem 
acessá-los em computadores, tablets e celulares 
e 46% continuam fi éis às formas tradicionais. 
“É interessante o fato de que 80% dos entrevis-
tados brasileiros afi rmaram que ler em papel é 
mais agradável do que em uma tela”, enfatiza o 
presidente da Abigraf Nacional. A pesquisa do 
DataFolha foi realizada para TwoSides, cam-
panha mundial que chegou ao Brasil em 2014, 
para difundir a sustentabilidade econômica, so-
cial e ambiental da cadeia produtiva do papel e 
da indústria gráfi ca. 

Pesquisas mostram 
credibilidade dos 
conteúdos impressos

Tarifas devem subir entre 
0,6% e 0,9% por reajuste 
de Itaipu, diz Rufi no

O diretor-geral da 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el), Romeu Rufi no, dis-
se na terça-feira, 16, que 
o impacto da "bondade" 
concedida pelo ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva ao Paraguai 
pela energia cedida da 
usina de Itaipu deve gi-
rar entre 0,6% e 0,9%. 
Esse aumento deve ser 
repassado nas tarifas 
no próximo ano para 
consumidores  das 
regiões  Sul ,  Sudes-

te  e  Centro-Oeste . 
"As empresas serão 

impactadas sutilmente 
e sensivelmente em pa-
tamares diferentes em 
função de seus merca-
dos, mas deve girar en-
tre 0,6% e 0,9%, ou seja, 
pouco menos de 1%", 
afi rmou, durante audi-
ência pública no Senado 
sobre a Medida Provisó-
ria 735. 

Sete anos após o 
acordo que triplicou o 
valor de um dos com-
ponentes da tarifa, o 

governo decidiu livrar o 
Tesouro Nacional dessa 
conta e transferi-la inte-
gralmente ao consumi-
dor. No dia 23 de junho, 
o governo publicou a 
Medida Provisória 735, 
que transferiu o gasto, 
que até então era dividi-
do entre governo e con-
sumidor, para as tarifas 
de energia. 

O texto teve efeito 
retroativo e passou a 
valer a partir de 1º de 
janeiro deste ano, mas 
só deve ser incluído nas 

tarifas no ano que vem. 
O Paraguai teria que re-
ceber cerca de R$ 900 
milhões por ceder seu 
excedente de energia 
ao Brasil. Para o ano 
que vem, as tarifas te-
rão que arrecadar R$ 
1,8 bilhão para fazer jus 
ao pagamento de 2016 e 
2017.

O acordo que reajus-
tou o preço da energia 
de Itaipu foi fechado pe-
los ex-presidentes Luiz 
Inácio Lula da Silva e 
Fernando Lugo.

PROGRAMA BOLSA TALENTO ESPORTIVO 
PATROCINA NOVA GERAÇÃO DE ATLETAS

O interesse desperta-
do em torno dos jogos 
olímpicos evidencia a 
importância da forma-
ção de novos atletas. O 
programa Bolsa Talento 
Esportivo do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por intermédio da Se-
cretaria de Esporte, La-
zer e Juventude, atende 
a 547 atletas de todas as 
modalidades esportivas 
olímpicas e paraolímpi-
cas.

As bolsas variam en-
tre R$ 417 e R$ 2.490 
mensais, de acordo com 
a categoria do benefi cia-
do (estudantil, juniores, 
nacional e internacio-
nal). O investimento 
anual é superior a R$ 4 
milhões.

Entre os bolsistas 
participantes estão 
promessas do esporte 

brasileiro como o atle-
ta Alex Yuwan Tjong, 
categoria Badminton, 
que participou dos 

Jogos Panamericanos 
de 2011, realizados 
em Guadalajara, Mé-
xico, e Alexandre Ke-

iji Taniguchi, atleta 
paraolímpico da mo-
dalidade rúgbi sobre 
rodas.

Divulgação

Aumento deve ser repassado nas tarifas no próximo ano para consumidores das 
regiões Sul,  Sudeste e Centro-Oeste

As bolsas variam entre R$ 417 e R$ 2.490 mensais, de acordo com 
a categoria do benefi ciado



PINDAMONHANGABA Tribuna do Norte

COTIDIANO
318 DE AGOSTO DE 2016

Divulgação

Butantan inicia nova etapa de testes 
da 1ª vacina brasileira para a dengue

ITA quer ampliar participação 
feminina em Ciência e Tecnologia

ONU afi rma que 75% dos empregos 
dependerão da água nas próximas décadas

Nasa diz que julho foi 
o mês mais quente dos 
últimos 136 anos

O Estado de São Pau-
lo iniciou na quarta-feira 
(17), os testes em huma-
nos na Santa Casa de Mi-
séricórdia de São Paulo da 
primeira vacina brasileira 
para a dengue, desenvol-
vida pelo Instituto Butan-
tan, unidade da Secretaria 
de Estado da Saúde de 
São Paulo.

Cerca de 1,2 mil pes-
soas de 18 a 59 anos de-
vem participar do estudo 
no centro, que integra a 
terceira e última etapa de 
testes antes de a vacina ser 
submetida à aprovação da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
para que possa ser produ-

zida em larga escala pelo 
Butantan e disponibili-
zada para campanhas de 
imunização em massa na 
rede pública de saúde em 
todo o Brasil.

Na Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Paulo, 
os ensaios clínicos são 
conduzidos pelo professor 
José Cassio de Moraes. 
Os testes envolvem 17 mil 
voluntários em 13 cidades 
nas cinco regiões do Bra-
sil. 

São convidadas a par-
ticipar do estudo pes-
soas saudáveis, que já 
tiveram ou não dengue 
em algum momento da 
vida e que se enqua-

drem em três faixas etá-
rias: 2 a 6 anos, 7 a 17 
anos e 18 a 59 anos.  Os 
participantes do estudo 

são acompanhados pela 
equipe médica por um 
período de cinco anos 
para verificar a duração 

da proteção oferecida 
pela vacina.

A vacina do Butantan, 
desenvolvida em parceria 
com os Institutos Nacio-
nais de Saúde dos Estados 
Unidos (NIH, na sigla em 
inglês), é produzida com 
vírus vivos, mas genetica-
mente atenuados, isto é, 
enfraquecidos.

Nesta última etapa da 
pesquisa, os estudos vi-
sam comprovar a efi cácia 
da vacina. Do total de vo-
luntários, 2/3 receberão 
a vacina e 1/3 receberá 
placebo, uma substância 
com as mesmas caracte-
rísticas da vacina, mas 
sem os vírus, ou seja, sem 

efeito. Nem a equipe mé-
dica nem o participante 
saberão quais voluntá-
rios receberam a vacina e 
quais receberam o place-
bo. O objetivo é descobrir, 
mais à frente, a partir de 
exames coletados dos vo-
luntários, se quem tomou 
a vacina fi cou protegido 
e quem tomou o placebo 
contraiu a doença.

Os dados disponíveis 
até agora das duas pri-
meiras fases indicam que 
a vacina é segura, que in-
duz o organismo a produ-
zir anticorpos de maneira 
equilibrada contra os qua-
tro vírus da dengue e que 
é potencialmente efi caz.

Uma análise mensal 
das temperaturas globais 
feita por cientistas da 
Nasa, a agência espacial 
dos Estados Unidos, mos-
trou que julho de 2016 foi 
o mês mais quente desde 
1880. Este ano pode ser o 
mais quente da história.

"Não foi por uma mar-
gem larga, mas julho de 
2016 foi o mês mais quen-
te desde que os registros 
começaram a ser feitos em 
1880", disse Gavin Sch-
midt, diretor do Goddard 
Institute for Space Studies 
(Giss), da Nasa. "Parece 
quase uma certeza que 
2016 também será o ano 
mais quente da história", 
afi rmou o diretor em co-
municado divulgado pela 
agência espacial.

De acordo com a Nasa, 
o registro da temperatura 
global moderna começa 
por volta de 1880 porque 
as observações anteriores 

não cobriam sufi ciente-
mente o planeta terra.

A análise feita men-
salmente pela equipe do 
Giss é realizada a partir 
de dados adquiridos por 
cerca de 6.300 estações 
meteorológicas em todo o 
mundo, instrumentos na-
vais e boias de medição da 
temperatura da superfície 
do mar e estações de pes-
quisa da Antártida.

Os números, divulga-
dos pela Nasa, acompa-
nham uma tendência de 
máximas mensais re-
gistradas pelo décimo 
mês consecutivo, desde 
outubro de 2015. “Em 
comparação com anos 
anteriores, as tempe-
raturas globais mais 
quentes no mês passado 
foram mais pronuncia-
das no hemisfério norte, 
especialmente perto da 
região do Ártico”, disse o 
comunicado.

Dados divulgados pelo 
IBGE em 2015 mostram 
que no Brasil vivem mais 
de 103,5 milhões de mulhe-
res, representando 51,4% 
da população. Mesmo em 
maior número no país, as 
mulheres ainda enfrentam 
difi culdades para atuar em 
alguns setores.

 Quando o assunto é 
ensino superior na área de 
ciência e tecnologia, por 
exemplo, o público femi-
nino representa apenas 
28% do total de alunos 
nos cursos de engenharia. 
É o que aponta os dados 
do último Censo de Edu-
cação Superior divulga-
do em 2014. No Instituto 
Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA), as alunas somam 
10% do total das turmas e 
em algumas aulas apenas 
uma mulher participa.

 Pensando em ampliar 
a participação feminina 
nessa área de formação, a 

Johnson & Johnson criou 
o projeto STEM2D, que 
tem como principal obje-
tivo incentivar o ingresso 
de mulheres em cursos 
das seguintes áreas: Ci-
ências, Tecnologia, Enge-
nharia, Matemática, Ma-
nufatura e Design.

 O projeto seleciona 
universidades parceiras 
em todo o mundo e desen-
volve ações que incenti-
vam mulheres a desenvol-
ver conhecimento nessas 

áreas. O ITA a única insti-
tuição eleita no hemisfério 
sul e participa da iniciativa 
com 24 alunas. Ao todo, 
foram selecionadas noves 
universidades pelo mun-
do, sendo outras seis nos 
Estados Unidos, uma na 
Irlanda e uma no Japão.

 De acordo com a pro-
fessora do ITA Juliana 
Bezerra, que é coordena-
dora do projeto na insti-
tuição, a ideia central é 
envolver alunas para que, 

ao mesmo tempo em que 
se desenvolvem tecnica-
mente, tenham contato 
com outras profi ssionais 
e atuem junto às escolas, 
incentivando estudantes. 
“Para reverter isso, temos 
que atuar com crianças e 
jovens para despertar seu 
interesse e apresentar ca-
minhos na atuação profi s-
sional”, afi rma.

 A professora acredi-
ta que essa é uma grande 
oportunidade de aumen-
tar o interesse das meni-
nas em estudar nas áreas 
de Ciência e Tecnologia. 
Segundo dados da Orga-
nização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico, apenas 5,18% de 
mulheres estão na lideran-
ça de empresas no Brasil.

 “Somente 6% das me-
ninas e 17% dos meninos 
brasileiros se interessam 
pelas áreas de Engenharia 
e Computação. Então, o 
desafi o é fomentar o inte-
resse pelas áreas”, fi naliza 
a professora.

 O projeto atua em 
duas frentes, uma para o 
desenvolvimento técnico 
das alunas de graduação e 
outra para a participação 
dessas alunas em pales-
tras, ofi cinas e uma feira 
de ciências, que está pre-
vista para acontecer em 
outubro e tem como pú-
blico-alvo os estudantes 
do ensino fundamental e 
médio.

Três em cada quatro em-
pregos em todo o mundo de-
penderão de forma intensiva 
ou moderada da água nas 
próximas décadas. A falta 
de água ou a difi culdade de 
acesso ao recurso pode limi-
tar o crescimento econômico 
e a manutenção e geração de 
empregos de forma impor-
tante nos próximos anos. A 
conclusão é do World Water 
Development Report 2016, 
relatório sobre água e de-
senvolvimento publicado 
anualmente pela UN-Water, 

braço da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que 
trata de questões relativas à 
água e ao saneamento.

Hoje, metade de toda a 
força de trabalho do mun-
do, composta por 3,2 bilhões 
de trabalhadores, já está 
empregada em setores alta-
mente dependentes da água, 
como a agricultura, a indús-
tria, a construção civil, a ge-
ração de energia e o próprio 
segmento de distribuição e 
tratamento de água. "Água é 
trabalho", diz Guy Ryder, di-

retor-geral da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) e membro do conse-
lho da UN-Water. "A água 
exige mão de obra para 
ser administrada de for-
ma segura, além de gerar 
empregos indiretos", afir-
ma Ryder.

Não é de hoje que se 
sabe do papel da água na 
manutenção e criação de 
empregos, mas quantifi-
car essa influência sempre 
foi um desafio. Usando 
novos métodos e estatísti-

cas inéditas, a ONU final-
mente conseguiu medir 
essa dependência. "Essa 
edição do World Wa-
ter Development Report 
mostra a relação entre 
água e emprego de manei-
ra jamais vista", diz Irina 
Bokova, diretora-geral da 
Unesco, a Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a 
Cultura. Com o estudo, a 
instituição espera manter a 
discussão do tema em pauta 
durante todo ano de 2016.

Daniel Guimarães

Cerca de 12 mil pessoas vão participar do 
estudo nesta etapa

No ITA, os alunos somam 10% do total das turmas
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ORDEM DO DIA

29ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr.

Geraldo  José  Rodrigues  Alckmin”,  no  próximo  dia  22  de  agosto  de  2016,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto  de  Lei  n°  81/2016 ,  do  Vereador  José  Carlos  Gomes  –  Cal,

que  “Denomina  uma  rotatória  de  JOÃO  GERALDO  DOS  SANTOS

(JOÃO DO ARMAZÉM)”.

II.  Projeto  de  Lei  n°  87/2016 ,  do  Vereador  Janio  Ardito  Lerario,  que

“Denomina de Praça  da Bíblia,  a  praça  localizada entre  a  Avenida  dos

Lírios e a Avenida das Margaridas, no bairro Vale das Acácias”.

Pindamonhangaba,  17 de agosto de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição

dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Tribuna Livre: Simone Souza de Lima Tomé Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

(Celebração dos 10 Anos da Lei Maria da Penha).

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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 230/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr JOÃO DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a AV. BENEDITO HOMEM DE MELLO JR, S/N, 
Bairro MARICÁ, inscrito no município sob as sigla SE12.11.03.021.000, QUADRA 
C, LOTE 49,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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. Atualizar endereço no Cadastro Imobiliário.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico, 
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local 
para a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da 
multa e do serviço

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento de administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 231/16 – liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. CARLOS H. TEIXEIRA E 
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, S/
Nº, BAIRRO CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.04.10.013.000, 
QUADRA E-05, LOTE 03,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schimidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 232/16 - calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). MARIA NEIDE DURAND 
ROGÉRIO, responsável pelo imóvel situado a RUA PRINCESA DO NORTE, Nº 
445 com RUA UBATUBA, Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla 
SE23.03.14.012.001, QUADRA D-09, LOTE 01, 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.

gastão José Schimidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 233/16 – liMPeZa

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 limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schimidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 234/16 – liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). MARIA CÉLIA 
NICOLINO, responsável pelo imóvel situado a RUA PININA, s/nº, Bairro MARICÁ, 
inscrito no município sob as sigla SE12.07.04.029.000, QUADRA F, LOTE 11,  para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schimidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

depto de Proteção aos riscos e agravos à Saúde
rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – centro Pindamonhangaba – SP

ceP: 12410-050 – tel.: (0XX12) 3644-5986
e-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 046/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09856 DATA PROTOCOLO: 01/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO
CNPJ/CPF: 01935304810
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 891
COMPLEMENTO:          BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-150 UF: SP
RESP. LEGAL: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO CPF:         
01935304810
RESP. TÉCNICO: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO CPF:         
01935304810
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 34108  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 047/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 07923 DATA PROTOCOLO: 14/03/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000726-1-3 DATA DE VALIDADE: 08/04/2017
CNAE: 8122-2/00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUTOS REALCIONADOS A 
SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: CARLOS ROBERTO MACHADO ME
CNPJ/CPF: 13156251/0001-01
ENDEREÇO: RUA OSWALDO CRUZ N°: 128
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: CARLOS ROBERTO MACHADO  CPF:         0723457800
RESP. TÉCNICO: CARLOS ROBERTO MACHADO  CPF:         0723457800
CBO: CONS. PROF: CRQ N º INSCR.: 04363016  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
08/04/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 08 de Abril  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011991 DATA PROTOCOLO: 26/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000773-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES
CNPJ/CPF: 29482617835
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 281
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
RESP. TÉCNICO: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 121887  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011994 DATA PROTOCOLO: 26/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000772-1-6 DATA DE VALIDADE: 03/05/2017
CNAE: 8630-5/03  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES
CNPJ/CPF: 29482617835
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 90
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-320 UF: SP
RESP. LEGAL: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
RESP. TÉCNICO: BRUNO SIMÃO RODRIGUES CPF:         29482617835
CBO: CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 121887  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 03/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de Maio  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 049/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 34775 DATA PROTOCOLO: 01/12/2015
Nº CEVS: 353800601- 865-000010-1-5 DATA DE VALIDADE: 10/05/2017
CNAE: 8650-0/05   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES
CNPJ/CPF: 28494468820
ENDEREÇO: RUA MAJOER JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 682
COMPLEMENTO:          BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES CPF:         
28494468820
RESP. TÉCNICO: ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES CPF:         
28494468820
CBO: CONS. PROF: CREFITO  N º INSCR.: 6395  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 10/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 10 de Maio  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 050/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0725 DATA PROTOCOLO: 08/06/2015
Nº CEVS: 353800601- 477-000141-1-7 DATA DE VALIDADE: 02/05/2017
CNAE: 4771-7/01    COMERCIO VAREGISTA 
RAZÃO SOCIAL: AURELIO JOSÉ ALMEIDA PACCA E SILVA - EPP
CNPJ/CPF: 15155333/0001-67
ENDEREÇO: RUA GENERAL JULIO SALGADO N°: 566
COMPLEMENTO:          BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12403-070 UF: SP
RESP. LEGAL: AURELIO JOSÉ ALMEIDA PACCA E SILVA CPF:         
37570549899
RESP. TÉCNICO: SAMANTA APARECIDA MOREIRA LIMA CPF:         
30878593896
CBO:  CONS. PROF: CRF N º INSCR.: 45001  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 02/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de Maio  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 051/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09915 DATA PROTOCOLO: 04/04/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000705-1-3 DATA DE VALIDADE: 05/05/2017
CNAE: 8630-5/02    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
RAZÃO SOCIAL: BASLER OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGIA LTDA
CNPJ/CPF: 13406788/0001-82
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE TEMMER N°: 74
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-080 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIELA BASLER BARRETO CPF:         15967918884
RESP. TÉCNICO: DANIELA BASLER BARRETO CPF:         15967918884
CBO:  CONS. PROF: CRM N º INSCR.: 12501  
 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
05/05/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 05 de Maio  de 2016

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

depto de Proteção aos riscos e agravos à Saúde
rua frederico Machado,179 – São benedito- Pindamonhangaba – SP

ceP: 12410-040 – tel.: (0XX12) 3644-5995
e-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 117/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 018003 DATA PROTOCOLO: 22/06/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000127-1-8 DATA DE VALIDADE: 15 /07/2017
CNAE: 4771-7/01    COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
RAZÃO SOCIAL:   FATIMA DA SILVA FARMACEUTICOS - ME
CNPJ/CPF: 17.128.603/0001-76
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO BOSCO N°: 930
COMPLEMENTO: SALA 02 BAIRRO:  SANTANA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.403-010 UF: SP
RESP. LEGAL: FATIMA DA SILVA CPF: 071.236.188-07
RESP. TÉCNICO: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA CPF: 304.531.208-06
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 50325 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Julho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 118/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 019232 DATA PROTOCOLO: 04/07/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000783-1-0 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/02    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE

RAZÃO SOCIAL: FERNANDA MEROTTI DE MELLO CESAR
CNPJ/CPF: 267.223.028-57
ENDEREÇO: RUA CARLOS MARIA KOELER ASSUBURG N°: 18
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-060 UF: SP
RESP. LEGAL:         FERNANDA MEROTTI DE MELLO CESAR CPF: 
267.223.028-57
RESP. TÉCNICO: FERNANDA MEROTTI DE MELLO CESAR CPF: 
267.223.028-57
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 121456 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em   15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Julho de 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 119/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0257/15 DATA PROTOCOLO: 04/07/2015
Nº CEVS: 353800601-562-000058-1-9 DATA DE VALIDADE: 
CNAE: 5620-1/01   COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL: BRUNO A.B.M. DE BARROS
CNPJ/CPF: 19.823.630/0001-94
ENDEREÇO: AV. JOÃO AYRTON BALARIN     N°: 156
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  AGUA PRETA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.404-243 UF: SP
RESP. LEGAL: BRUNO ALEXANDRO B. M. DE BARROS CPF: 
342.582.038-90
RESP. TÉCNICO: THAIZ MONTEIRO GOMES DE SOUZA CPF: 
382.910.638-69
CBO:  CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 36970 UF:SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 21/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 21 de Julho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 120/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013933 DATA PROTOCOLO: 15/07/2016
Nº CEVS: 353800601- 477-000021-1-9 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 4771-7/02   COMERCIO VAREGISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL:   BYODERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 71.708.697/0001-6
ENDEREÇO: AV. DR FOTUNATO MOREIRA N°: 50
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  MOREIRA CESAR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-400 UF: SP
RESP. LEGAL: ELISETE OLIVEIRA MACIEL CPF: 158.428.048-40
RESP. TÉCNICO: ELISETE OLIVEIRA MACIEL CPF: 158.428.048-40
CBO:  CONS. PROF:  CRF N º INSCR.: 15.760 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 15 de Junho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 121/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 018747 DATA PROTOCOLO: 29/06/2016
Nº CEVS: 353800601-865-000165-1-9 DATA DE VALIDADE: 28/07/2017
CNAE: 8650-0/04    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:   CAMILA PAIVA BARBOSA
CNPJ/CPF:      356.691.748.60
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO  N°: 110
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-020 UF: SP
RESP. LEGAL: CAMILA PAIVA BARBOSA CPF: 356.691.748.60
RESP. TÉCNICO: CAMILA PAIVA BARBOSA CPF: 356.691.748.60
CBO:  CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.:  169821 F - SP  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 28/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de Julho 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 122/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017583 DATA PROTOCOLO: 17/06/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000784-1-7 DATA DE VALIDADE: 15/07/2017
CNAE: 8630-5/02    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:   CARLOS ROBERTO CARDOSO 
CNPJ/CPF: 150.956.141-20
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO    N°: 50
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-312 UF: SP
RESP. LEGAL: CARLOS ROBERTO CARDOSO  CPF: 150.956.141-20
RESP. TÉCNICO: CARLOS ROBERTO CARDOSO  CPF: 150.956.141-20
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 47837 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 15/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
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Voluntários da região 
distribuem 500 mudas 
de árvores nas Olimpíadas

membro do Coi é preso por suspeita 
de venda ilegal de ingressos no Rio

A equipe brasileira fe-
minina do 4x100 metros 
rasos que disputou os Jo-
gos de Pequim em 2008 
herdou uma medalha de 
bronze após a Rússia, 
campeã, ter sido desclas-
sificada por conta de do-
ping.

A informação foi dada 
pelo Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) na tar-
de de terça-feira (16).

O exame da atleta russa 
Yulia Chermoshanskaya, 
que disputou a prova, deu 
positivo em reteste feito 
com amostras de sangue e 
urina para as substâncias 
estanozolol e turinabol 
(ambos esteroides ana-
bolizantes) e a corredora 
acabou sendo sancionada 
pela entidade.

Voluntários do projeto 
“Reflorestar é Viver”, de 
Guaratinguetá, vão dis-
tribuir 500 mudas de vá-
rias espécies de árvores, 
neste fim de semana (20 e 
21/8), nas praias de Copa-
cabana, Ipanema e Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio 
de Janeiro.

A iniciativa vai contar 
com displays com mensa-
gens de socorro das mu-
das escritas em português 
e inglês, direcionadas 
principalmente aos turis-
tas que estarão acompa-
nhando os últimos dias 
dos Jogos Olímpicos.

O objetivo é fazer um 
alerta em relação ao des-
matamento assim como o 
aquecimento global, além 
de aprofundar a consciên-
cia ambiental nas crian-
ças. “Sabemos que os tu-
ristas estrangeiros não 

podem levar as mudas 
para fora do país, por con-
ta da legislação brasileira, 
mas esperamos passar a 
mensagem ambiental com 
nossa atitude”, disse o am-
bientalista Luiz Bettoni, 
responsável pelo projeto.

O “Reflorestar é Viver”, 
foi criado pelo artesão e 
ambientalista Luiz Bet-
toni, de Guaratinguetá.  
O projeto visa despertar 
a consciência ambiental, 
combater o aquecimento 
global e promover a quali-
dade de vida da população.

A ideia é bem simples, 
com um resultado am-
plamente benéfico ao ar, 
solo, fauna e flora. Bettoni 
coloca mudas de inúmeras 
espécies de árvores nati-
vas em diferentes pontos 
públicos, como praças, 
eventos, hotéis, escolas, e 
demais locais com grande 

circulação de pessoas e, 
principalmente, de crianças.

Junto às mudas, há fra-
ses sugestivas, como “Olá 
você, que tal me adotar?”, 
convidando as pessoas a 
praticar o espírito de ci-
dadania em prol de um 
mundo melhor. Já são 15 
anos de projeto, período 
em que foram plantadas 
mais de 250 mil mudas 
em várias cidades nos 
estados do Rio de Janei-
ro, São Paulo e Minas Ge-
rais.

Além disso, a iniciativa 
integra várias campanhas, 
onde o foco é a aborda-
gem educativa, ecológica 
e social de crianças, com 
palestras e plantio das 
mudas. Acontecimento 
que já fez parte da grade 
de muitas escolas públicas 
do Vale do Paraíba.

A polícia do Rio prendeu 
na manhã de quarta-feira 
(17) Pat Hickey, membro do 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI). Ele é acusado de 
envolvimento na venda de 
ingressos para os Jogos Olím-
picos. 

A prisão ocorreu no ho-
tel usado pela entidade, na 
Barra da Tijuca. O dirigente 
também preside o Comitê 
Olímpico da Irlanda. Hickey 
passou mal após a prisão e 
teve de ser levado ao hospital 

Samaritano, na Barra. 
Investigações mostram 

que cambistas presos na se-
mana passada têm ligações 
com membros do COI.

Um dos presos pela Po-
lícia Civil do Rio na última 
sexta-feira foi o irlandês Ke-
vin James Mallon acusado de 
envolvimento com uma qua-
drilha internacional de cam-
bistas. Detido em flagrante, 
ele era um dos diretores da 
empresa inglesa THG que, 
em 2014, teve seu CEO, Ja-

mes Sinton, detido por inte-
grar a máfia dos ingressos da 
Copa do Mundo.

Mallon chegou a vender 
ingressos para a cerimônia 
de abertura da Olimpíada 
por até US$ 8 mil (aproxi-
madamente R$ 25,4 mil). 

O delegado Ricardo 
Barbosa, titular da Dele-
gacia de Defraudaçoes, 
que conduziu as investiga-
ções, afirmou que a THG 
obteria lucros de mais de 
R$ 10 milhões.

 Coletiva de imprensa da Polícia Civil sobre a prisão do irlandês Patrick Hickey, 
membro do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI)

MARCOS ARCOVERDE/AGENCIA ESTADÃO 

Brasil herda BrOnze nO 
4x100m femininO de 2008

RIO 2016

Francesa punida na maratona 
aquática vai recorrer 

A nadadora Aurelie 
Muller, da França, des-
qualificada na prova femi-
nina de maratona aquática 
dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, garantiu 
em declarações divulgadas 
na quarta-feira pelos meios 
de comunicação franceses, 
que vai recorrer da decisão 
dos juízes na Corte Arbitral 
do Esporte (CAS).

"Mas não quero criar 
falsas esperanças", afir-
mou ao jornal "L'Equipe", 
após haver perdido a me-

dalha de prata na última 
segunda-feira.

A holandesa Sharon 
van Rouwendaal conquis-
tou o ouro com um tempo 
de 1h56min32. Aurelie 
chegou em segundo lugar 
e a italiana Rachele Bruni 
no terceiro nessa prova de 
10 quilômetros disputada 
na Praia de Copacabana.

Com a desclassifica-
ção da francesa, o bronze 
acabou ficando com a bra-
sileira Poliana Okimoto, 
que terminou a prova na 

quarta colocação.
Mas, com as nadadoras 

já fora de água, os árbitros 
aceitaram uma reivindica-
ção e anunciaram a des-
qualificação da francesa, 
ao considerar que Aure-
lie atrapalhou a italiana e 
impediu que ela tocasse a 
placa onde marcaria sua 
chegada.

Com a desclassifica-
ção, a brasileira Poliana 
Okimoto, que chegou em 
quarto lugar, ficou com o 
bronze.

Suas companheiras de 
prova, Aleksandra Fedori-
va, Yulia Gushchina e Ev-
geniya Polyakova, assim, 
perdem o ouro conquista-
do há oito anos.

A Bélgica se tornou a 
campeã do revezamento, 
a Nigéria subiu da tercei-
ra para a segunda posi-
ção e ficou com a prata, 
e o Brasil acabou com o 

bronze após ser quarto.
A equipe nacional do 

4x100m era formada por 
Rosemar Coelho Neto, Lu-
cimar de Moura, Thaissa 
Presti e Rosangela Santos.

Com o novo pódio, o 
Brasil chega a 16 meda-
lhas conquistas em Pe-
quim 2008, com três ou-
ros, quatro pratas e nove 
bronzes.

Divulgação

A distribuição será feita nas areias de Copacabana, Ipanema e Lagoa 
Rodrigo de Freitas

Atletas brasileiras terminaram 
a prova em quarto lugar
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Seleção ‘atropela’ Honduras e vai 
lutar pelo inédito ouro olímpico

Um gol de Neymar aos 14 se-
gundos de jogo abriu caminho 
para a seleção olímpica de futebol  
golear Honduras por 6 a 0 e fazer 
os corações dos torcedores brasi-
leiros explodirem de felicidade no 
Maracanã na quarta-feira (17). 

O camisa 10 foi o dono da fes-
ta e comandou o triunfo que ga-
rantiu ao Brasil mais uma meda-
lha nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. No próximo sábado, 
acontecerá a decisão do ouro. 

Na saída de bola, Neymar 
apertou a marcação, dividiu 
com o goleiro López e abriu o 
placar. Não comemorou, por 
sentir dores no peito. Este foi o 
único susto da seleção olímpica. 
Recuperado, o camisa 10 bri-
lhou: respondeu as muitas faltas 
que sofreu com dribles e passes 
– um deles para Gabriel Jesus 
marcar um de seus dois gols, o 
outro foi cortesia de Luan. O jogador Marquinhos do Brasil comemora gol durante a partida entre Brasil e Honduras

Volei de praia mantém tradição 
de medalhas para o Brasil

Isaquias faz melhor tempo de prova em Olimpíadas e disputa fi nal na canoagem

Com a vantagem do 3 a 0, a 
seleção voltou para o segundo 
tempo mais preocupada em fa-
zer o tempo passar e dosar ener-
gia para a fi nal. Ainda assim, fez 
mais dois gols, com Marquinhos 
e Luan. 

No fi m, o gol de pênalti de 
Neymar defi niu o placar. 

A disputa da medalha de 
ouro acontece neste sábado, às 
17h30 (de Brasília), também no 
Maracanã. 

Não importa a cor da meda-
lha: seja prata ou ouro, o Brasil 
é o recordista olímpico – já che-
gou ao pódio seis vezes. São três 
medalhas de prata (1984, 1988 
e 2012) e duas de bronze (1996 
e 2008). Neymar também en-
trou para uma seleta galeria de 
jogadores com duas medalhas, 
ao lado de Marcelo, Thiago Sil-
va, Alexandre Pato, André Cruz 
e Bebeto.

Dhavid Normando/Futura Press/Estadão conteúdo

Dupla masculina vai disputar a fi nal olímpica da 
modalidade pela 5a vez consecutiva nesta quinta-feira

O Volei de Praia mantém a 
tradição de trazer medalhas para 
o Brasil nos Jogos Olímpicos. 
Na noite de quarta-feira (17), o 
Brasil voltou à decisão do torneio 
feminino após fi car fora nas duas 
últimas edições dos Jogos, com as 
duas duplas femininas disputando 
as fi nais da modalidade. 

Larissa e Talita lutaram pelo 
bronze contra as norte-ameri-
canas Kerri Walsh/April Ross, 
derrotadas por Ágatha e Bárbara 
Seixas na semifi nal. 

A disputa pela medalha de ouro 
do torneio ocorreu logo a seguir, 

à meia-noite. A dupla brasileira 
Ágatha e Bárbara jogou contra 
as alemãs Laura Ludwig e Kira 
Walkenhorst. 

Nesta quinta-feira (18), será a 
vez de Alison e Bruno Schmidt dis-
putarem na fi nal do torneio mas-
culino. Os brasileiros irão duelar 
com os italianos Nicolai e Lupo.

É a quinta vez consecutiva que 
o Brasil chega à fi nal do torneio 
masculino dos Jogos Olímpicos. 

Esta edição da Tribuna do Nor-
te foi encerrada antes do resultado 
dos jogos pelas medalhas de bron-
ze e de ouro das duplas femininas.

A medalha de ouro olímpi-
ca fi nalmente foi pendurada 
no pescoço de um pugilista 
brasileiro. Por decisão unâ-
nime dos jurados, o baiano 
Robson Conceição derrotou o 
francês Sofi ane Oumiha na ca-
tegoria dos pesos ligeiros (até 
60 kg), na terça-feira (16), pe-
los Jogos do Rio-2016. 

No pódio, ao ouvir o Hino 
Nacional, o lutador, sargento 
da Marinha, bateu continên-
cia. Robson fi gura agora na 
galeria de pugilistas nacio-
nais com medalhas olímpi-
cas: Esquiva Falcão, prata, e 
Yamaguchi Falcão e Adriana 
Araújo, bronze, todas em Lon-
dres-2012, além do terceiro 
lugar conquistado por Servílio 
de Oliveira, no já distante Ci-
dade do México-1968.

Independentemente do re-
sultado da luta contra o fran-
cês, Robson sentia-se intima-
mente gratifi cado. “Chegar à 
disputa da medalha de ouro 
signifi cava muito para mim. 
Nos últimos dois Jogos Olím-
picos que participei (Pequim e 

ROBSON CONCEIÇÃO É 1º BRASILEIRO 
CAMPEÃO OLÍMPICO DE BOXE

Londres), eu não estava total-
mente preparado. Desta vez, 
foi diferente”.

Aos 27 anos, baiano de 
São Caetano, bairro pobre de 
Salvador, Robson disputou 
sua terceira e última olimpí-

ada - após os Jogos, pretende 
se tornar profissional. Com 
isso, ele acredita que conse-
guirá impulsionar o esporte 
entre os brasileiros, tentan-
do amenizar as dificuldades 
rotineiras. 

 O lutador Robson Conceição (vermelho), do Brasil, 
durante confronto com Sofi ane Oumiha (azul), da 
França, na fi nal da categoria peso ligeiro (60 kg) dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016

Na busca de sua 
segunda medalha 
olímpica, o brasileiro 
Isaquias Queiroz ga-
rantiu na quarta-feira 
(17) uma vaga na fi nal 
da categoria C1- 200 
m dos Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro 
com direito ao melhor 
tempo da prova em 
Olimpíadas. O canoís-
ta, que ganhou a prata 
na C1-1000 m na terça, 
passou a sua bateria 
na primeira posição 
e disputará a decisão 
nesta quinta-feira, às 
9h23 (de Brasília).

Isaquias percorreu 

os 200 m na Lagoa 
Rodrigo de Freitas em 
39s659 e conseguiu um 
tempo ainda melhor do 
que o obtido nas elimi-
natórias por Valentin 
Demyanenko, que ti-
nha estabelecido o me-
lhor tempo olímpico da 
história com 39s749. A 
marca anterior perten-
cia ao russo Ivan Shtyl, 
que fez 40s346 em Lon-
dres-2012. O brasileiro 
tinha sido o segundo 
de sua bateria e oitavo 
melhor nas eliminató-
rias com 40s522.

Isaquias acredita 
que sua resistência 

pode fazer a diferença 
na decisão. “A técnica é 
minha resistência. Dá 
para ver nas minhas 
provas que quando os 
adversários começam 
a cansar eu começo a 
subir. Por estar reman-
do os 1000 metros, te-
nho mais resistência”.

Na C1-200m, Isa-
quias tem o bronze do 
último Mundial, em 
2015, e garantiu o ouro 
do Pan de Toronto. 
Ele ainda irá compe-
tir na C2-1000 m, em 
parceria com Erlon de 
Souza. A dupla é atual 
campeã mundial.

Wilton Júnior/Agência Estado

O canoista tenta conquistar sua 2ª medalha nestes jogos, na categoria C1-200m

BRASIL NAS OLIMPÍADAS
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