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O Senado Federal 
aprovou ontem (31), 
por 61 votos a 20 o 
afastamento defi nitivo da 
presidente da República, 
Dilma Rousseff . Com 
a destituição, Michel 
Temer, que vinha 
presidindo o país de 
forma interina desde 
12 de maio, assumiu o 
comando da nação.

O Senado ainda 
rejeitou por 42 votos 
a 36, a inabilitação da 
presidente cassada para 
exercer cargos públicos 
por oito anos. Dessa 
forma, mesmo tendo 
sofrido impeachment, ela 
poderá exercer cargos 
públicos. Dilma também 
não está inelegível, ou 
seja, poderá concorrer às 
eleições novamente, caso 
deseje.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) fechou o segundo tri-
mestre de 2016 com queda 
de 0,6%, comparativamente 
ao trimestre anterior na série 
livre de infl uências sazonais. 
Quando comparada a igual 
período de 2015, a queda do 
PIB foi de 3,8%. Com o re-
sultado, o PIB acumula - nos 
primeiros seis meses do ano 
- retração de 4,6%, compara-
tivamente aos seis primeiros 
meses de 2015.

Com a queda de 0,6% do 
PIB neste segundo trimestre 

do ano, a economia brasileira 
passou a registrar seis resul-
tados negativos consecutivos 
nas comparações com os tri-
mestres imediatamente an-
teriores. Ao contrário do que 
era esperado, foi a indústria 
que evitou que o PIB caísse 
ainda mais, uma vez que fe-
chou este segundo trimestre 
com crescimento de 0,3%, 
enquanto a agropecuária e 
serviços encerraram em que-
da de 2% e 0,8%, respectiva-
mente.

QUINTA-FEIRA

VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE. 
PERÍODOS CURTOS DE SOL 
INTERCALADOS.
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Wilton Junior/Estadão

DILMA É CASSADA;
Temer é empossado presidente

O técnico Tite quer um time 
versátil, que mantenha a inten-
sidade, seja agressivo, valorize a 
posse de bola, e fi que atento às 
bolas altas do adversário, para 
sua estreia com a seleção 
brasileira hoje, às 18 horas, 

em Quito, contra o Equador.
O treinador se mantém fi el à 

intenção de escalar os jogadores 
no posicionamento em que mais 
se sentem à vontade. A tendên-
cia é que a defesa seja quase 
toda a mesma que iniciou a par-

tida em que o Brasil foi derrota-
do pelo Peru por 1 a 0 em junho, 
na Copa América Centenário, e 
que determinou a eliminação na 
primeira fase e a demissão de 
Dunga.

TITE quer ‘seleção 
intensa’ contra Equador

PIB acumula queda de 4,6%

OMS muda tratamento 
de doenças sexuais

Secretaria Estadual 
quer liberar celular em 
salas de aula em SP

A crescente resistência de 
algumas bactérias a antibió-
ticos fez a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) lançar 
novos protocolos de tratamen-
to para três das mais comuns 
doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) - infecções por 
clamídia, gonorreia e sífi lis.

Alguns dos medicamentos 
que, no passado, eram capa-
zes de eliminar as bactérias 
causadoras dessas infecções, 
têm agora se mostrado inefi -
cazes. O pior quadro ocorre 
no caso das infecções por go-
norreia. 

A Secretaria Estadual da 
Educação quer liberar o uso 
de celular nas salas de aulas 
para fi ns pedagógicos. A pro-
posta é que, com a liberação, 
cada professor pense em pro-
postas de como utilizar a tec-

nologia no dia a dia, no con-
texto das disciplinas.

O Palácio dos Bandeiran-
tes diz que a proposta está em 
estudo nas áreas técnicas da 
Casa Civil e da Secretaria da 
Educação.
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BRASIL DEVE TER 
TECNOLOGIA 4K DE 
IMAGEM ATÉ 2020

REVEZAMENTO DA 
TOCHA PARALÍMPICA 
COMEÇA HOJE
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Para Dilma, senadores que votaram em seu afastamento defi nitivo ‘rasgaram a Constituição’

Tite orienta jogadores durante treino na capital equatoriana
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Divulgação

O Brasil deverá adotar o sistema de tecnologia 
de ultra resolução de imagem 4k para TV Digi-
tal até 2020. O anúncio foi feito pelo ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, na terça-feira (30), durante a 
abertura da Set Expo, evento que faz parte do 28º 
Congresso Set sobre inovações e mudanças no 
segmento da indústria de broadcast e novas mí-
dias.

Diferente das imagens em full HD, com 1920 
x 1080 pixels, a imagem em 4k equivale a qua-
tro vezes a quantidade de pixels na tela – 3840 x 
2160 pixels – o que torna a imagem mais nítida.

"Esperamos que em 2020 tenhamos dado os 
primeiros passos para levar aos usuários esse sis-
tema", disse o ministro.

Padrão regional
No evento estavam presentes, entre outros 

convidados, o ex-ministro das Comunicações, 
Hélio Costa, que foi homenageado por sua atu-
ação durante o processo de adoção do padrão 
ISDB, tecnologia japonesa para implantação da 
TV Digital no Brasil.

Além dele, foi homenageado o ministro das 
Comunicações do Japão, Jiro Akama. Os dois pa-
íses assinaram o acordo em 2006. Kassab desta-
cou ainda que o sistema japonês vem sendo ado-
tado em toda a América Latina, com exceção da 
Colômbia e do Suriname.

Segundo o ministro, representantes dos gover-
nos brasileiros e japonês têm feito contatos com 
autoridades colombianas sobre a possibilidade de 
adesão, mas sempre respeitando a decisão daque-
le país, que optou pelo sistema europeu.

Revezamento da Tocha 
Paralímpica começa hoje

Publicado no Diário 
Ofi cial da União de ter-
ça-feira (30) o edital da 
Secretaria de Educação 
Superior com o cronogra-
ma para o processo seleti-
vo visando a ocupação de 
vagas dos cursos de lín-
gua inglesa do programa 
Inglês sem Fronteiras. As 
inscrições ocorrerão das 
12h do dia 19 de setembro 
até as 12h do dia 30 de se-
tembro. As aulas vão co-
meçar em 17 de outubro.

O Inglês sem Fronteira 
surgiu com o propósito de 
atender demandas do pro-
grama Ciência sem Fron-
teiras e outros programas 
de intercâmbio governa-
mentais, com o objetivo de 

A Agência Na-
cional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 
proibiu a fabricação, 
distribuição, divul-
gação, comercializa-
ção e uso do sabão 
de álcool Adesan, 
bem como todos os 
produtos saneantes 
(substâncias desti-
nadas à higieniza-
ção, desinfecção ou 
desinfestação) fabri-
cados pela empresa 
Amilton Pereira de 
Souza.

A decisão foi pu-
blicada pela Agência 
no Diário Ofi cial da 
União de segunda-
feira (29).

O produto não ti-
nha registro, e seu 
fabricante não pos-

suía autorização de 
funcionamento ca-
dastrada na Agência. 
As unidades do pro-
duto encontradas no 
mercado foram apre-
endidas.

Outros produtos 
impedidos de serem 
fabricados, distribu-
ídos e comercializa-
dos são os saneantes 
Tira Mofo e a água 
sanitária da marca 
Achou!. Os itens, que 
são de responsabili-
dade da empresa SD 
Indústria e Comér-
cio de Produtos de 
Limpeza Ltda, não 
tinham registro na 
Anvisa. A empresa 
deve recolher o esto-
que existente do pro-
duto no mercado.

Brasil deve ter 
tecnologia 4k de 
imagem até 2020

A Tocha Paralímpi-
ca inicia o seu tour pelo 
Brasil nesta quinta-feira 
(1º). A chama será acesa 
em Brasília (DF) e pas-
sará por Belém (PA), Na-
tal (RN), São Paulo (SP) 
e Joinville (SC), cidades 
que representarão as cin-
co regiões do País. Na 
terça-feira (30), represen-
tantes de órgão de defesa, 
segurança e inteligência 
assinaram o protocolo de 
segurança para o evento 
na capital federal.

Criada sob o mes-
mo conceito de “Paixão 
e Transformação” que a 
tocha olímpica, mas com 
desenho e características 
próprias, a Tocha Para-
límpica Rio 2016 também 
terá um formato peculiar 
de revezamento.

Internautas de todo o 
mundo poderão partici-
par do acendimento da 
chama. Para isso, é preci-
so postar uma mensagem 
em sua conta no Twit-
ter utilizando a hashtag 
#ChamaParalímpica e o 
valor da cidade associa-
da para que ele passe a 
integrar o mapa de calor, 
gerado de acordo com o 
volume de postagens por 
região. As tochas de cada 
cidade serão acesas a par-
tir da energia enviada pe-
las mensagens. O mapa 
estará disponível no site 
rio2016.com.

Na terça-feira (6), o 
revezamento chega ao 
Rio de Janeiro, e as cinco 
chamas regionais, mais a 
que será acesa em Stoke 
Mandeville (cidade ingle-

sa onde nasceu o movi-
mento paralímpico) nesta 
sexta-feira (2), unirão-se 
no Museu da Amanhã, no 
centro da cidade, para for-
mar o fogo que iluminará 
o Maracanã na cerimônia 
de abertura dos Jogos. 
Durante o evento, ela fi -
cará acesa na Candelária, 

também no centro.
Cada chama repre-

sentará um valor dos Jo-
gos Paralímpicos: Bra-
sília – igualdade; Belém 
– determinação; Natal 
– inspiração; São Paulo – 
transformação; e Joinville 
– coragem. O valor para o 
Rio de Janeiro é paixão.

Inscrições para programa Inglês sem 
Fronteiras abrem dia 19 de setembro

criar condições para que 
os estudantes brasileiros 
tenham acesso a universi-
dades estrangeiras, onde 
o inglês é o idioma usado 
parcial ou totalmente em 
seus cursos.

Além de representar 
uma oportunidade de aces-
so a essas universidades, o 
programa visa a atender a 
comunidades universitá-
rias brasileiras, aumentan-
do o número de professores 

e alunos estrangeiros em 
seus campi. Mais detalhes 
sobre o edital com o crono-
grama do Inglês sem fron-
teiras estão disponíveis no 
site do programa do Minis-
tério da Educação.

Divulgação

Divulgação

ANVISA PROÍBE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SEM REGISTRO

Na terça-feira (6), o revezamento chega ao Rio

Programa visa a atender a comunidades universitárias brasileiras

Divulgação
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O Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de to-
das os bens e serviços pro-
duzidos no país, fechou 
o segundo trimestre de 
2016 com queda de 0,6% 
comparativamente ao tri-
mestre anterior na série 
livre de influências sazo-
nais. Quando comparada 
a igual período de 2015, a 
queda do PIB foi de 3,8%. 
Com o resultado, o PIB 
acumula - nos primeiros 
seis meses do ano - retra-
ção de 4,6%, comparativa-
mente aos seis primeiros 
meses de 2015.

Os dados das Contas 
Nacionais Trimestrais fo-
ram divulgadas na quar-
ta-feira (31) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e indi-
cam, no acumulado dos 
quatro trimestres termi-
nados no segundo trimes-
tre de 2016, decréscimo 
(-4,9%) em relação aos 
quatro trimestres anterio-
res. Em valores correntes, 
o PIB no segundo trimes-
tre de 2016 alcançou R$ 
1,5 trilhão.
Resultados negativos

Com a queda de 0,6% 
do PIB neste segundo tri-
mestre do ano, a econo-
mia brasileira passou a 
registrar seis resultados 
negativos consecutivos 
nas comparações com os 
trimestres imediatamente 
anteriores. Ao contrário 
do que era esperado, foi a 
indústria que evitou que 
o PIB caísse ainda mais, 
uma vez que fechou este 
segundo trimestre com 
crescimento de 0,3%, en-
quanto a agropecuária e 
serviços encerraram em 
queda de 2% e 0,8%, res-
pectivamente.

Pela ótica da despesa, 
a Formação Bruta de Ca-
pital Fixo cresceu 0,4%, 
o primeiro resultado po-
sitivo após dez trimestres 
consecutivos em queda. 
Já a Despesa de Consumo 
das Famílias, com a retra-
ção de 0,7%, caiu pelo sex-

to trimestre seguido.
A Despesa de Consumo 

do Governo, no entanto, 
também recuou em rela-
ção ao trimestre imedia-
tamente anterior (-0,5%). 
No que se refere ao setor 
externo, as Exportações 
de Bens e Serviços tive-
ram expansão de 0,4%, 
enquanto que as Impor-
tações de Bens e Serviços 
cresceram 4,5%.

Eletricidade, gás, 
água, esgoto e limpeza 

crescem
Ainda segundo o IBGE, 

na Indústria, apesar da 
expansão de 0,3%, houve 
variação negativa de 0,2% 
na Construção. Já Extra-
tiva mineral e a ativida-
de de Eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza 
urbana cresceram, respec-
tivamente, 0,7% e 1,1%. A 
Indústria de Transforma-
ção manteve-se estável no 
trimestre (0,0%).

Nos Serviços, o setor de 
Transporte, armazenagem 
e correio puxou a queda de 
0,8% na comparação com 
o trimestre imediatamen-
te anterior, com retração 
de 2,1%); seguido de Ou-
tros serviços (-1,7%); In-
termediação financeira e 
seguros (-1,1%); Comércio 
(-0,8%); e Serviços de in-
formação (-0,6%).

Já o setor de Adminis-
tração, saúde e educação 
pública cresceu 0,5%, en-
quanto o item Atividades 
imobiliárias fechou o tri-
mestre com resultado pra-
ticamente estável (0,1%).
PIB tem nono resultado 

negativo consecutivo
O dados do IBGE divul-

gados hoje sobre as Con-
tas Nacionais Trimestrais 
indicam que, quando se 
compara o comportamen-
to do PIB neste segundo 
trimestre do ano com o 
mesmo trimestre do ano 
anterior, a queda se dá 
nos três principais setores 
da economia: agropecuá-
ria, indústria e serviços.

Nesta base de compara-

A crescente resistên-
cia de algumas bactérias 
a antibióticos fez a Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) lançar na 
terça-feira, 30, novos 
protocolos de tratamen-
to para três das mais 
comuns doenças sexu-
almente transmissíveis 
(DSTs).

Segundo a organiza-
ção, infecções por cla-
mídia, gonorreia e sífilis 
“estão se tornando mais 
difíceis de tratar em ra-
zão da má utilização ou 
uso excessivo de antibi-
óticos”.

Alguns desses medica-
mentos que, no passado, 
eram capazes de elimi-

nar as bactérias causado-
ras dessas infecções, têm 
agora se mostrado inefi-
cazes.

O pior quadro ocor-
re no caso das infecções 
por gonorreia. De acor-
do com a OMS, antibi-
óticos mais antigos e 
baratos perderam sua 
efetividade no trata-
mento da doença. Pelo 
novo protocolo, os pa-
íses devem deixar de 
usar a classe de medi-
camentos quinolona, da 
qual faz parte a cipro-
floxacina, um dos mais 
populares.

No caso da sífilis, a 
OMS recomenda a utili-
zação de uma única dose 

de penicilina benzatina, 
alternativa considerada 
mais efetiva do que me-
dicamentos orais. Para a 
clamídia, a organização 
tem diferentes recomen-
dações de acordo com o 
grau da infecção e o local 
afetado.

No Brasil, quase to-
das as novas recomen-
dações da OMS já são 
adotadas, segundo in-
formou o Ministério da 
Saúde. O órgão afirma 
que representantes do 
governo federal parti-
ciparam da elaboração 
do documento da OMS 
e, como a resistência 
aos antibióticos já é no-
tada em estudos nacio-

nais, alguns protocolos 
foram alterados antes 
mesmo da diretriz da 
organização ser divul-
gada.

A única mudança ain-
da pendente em alguns 
Estados é a retirada da 
ciprofloxacina do pro-
tocolo de tratamento da 
gonorreia. Isso é feito 
em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, 
onde o ministério já ha-
via identificado a cir-
culação de cepas resis-
tentes ao medicamento. 
Nos demais Estados, há 
estudos sobre o tema e 
o medicamento deverá 
deixar de ser usado até o 
fim do ano.

PIB fecha segundo trimestre com queda 
de 0,6%; recuo no ano acumula 4,6%

ção, a queda do PIB, como 
um todo, foi de 3,8%, nes-
te caso o nono resultado 
negativo consecutivo. No 
período, o Valor Adicio-
nado a preços básicos de 
mercado caiu 3,3% e os 
Impostos sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios re-
cuaram em 6,8%.

Segundo o IBGE, den-
tre as atividades que con-
tribuem para a geração do 
Valor Adicionado, a Agro-
pecuária acusou queda de 
3,1% em relação a igual 
período do ano anterior. 
Este resultado pode ser 
explicado pelo desempe-
nho de alguns produtos da 
lavoura que possuem sa-
fra relevante no segundo 
trimestre.

Dados já divulgados 
pelo IBGE no Levanta-
mento Sistemático da Pro-
dução Agrícola (LSPA/
IBGE - julho 2016), re-
lativos a agosto, indi-
cam que - com exceção 
do café, que apresentou 
crescimento na estimati-
va de produção anual de 
11,2% - todas as demais 
culturas com safra neste 
trimestre registraram de-
créscimo na estimativa de 
produção anual e perda 
de produtividade.

Já a queda de 3% na 

Indústria sobre o segun-
do trimestre de 2015 foi 
puxada pela Indústria 
de Transformação, com 
retração que chegou a 
5,4%. O seu resultado foi 
influenciado pelo decrés-
cimo da produção de má-
quinas e equipamentos; 
da indústria automotiva 
e outros equipamentos 
de transporte; produtos 
metalúrgicos; produtos de 
metal; artigos do vestuá-
rio; produtos do refino de 
petróleo e móveis.

Ainda analisando o 
comportamento da Indús-
tria, o setor da Construção 
sofreu queda no volume 
do valor adicionado de 
-2,2%, enquanto a Extrati-
va Mineral caiu 4,9%, pu-
xada pela queda da extra-
ção de minérios ferrosos.

A atividade de Eletri-
cidade e gás, água, esgoto 
e limpeza urbana anotou 
expansão de 7,9%, in-
fluenciada pelo desliga-
mento das termelétricas 
no terceiro trimestre do 
ano passado e no primeiro 
e segundo trimestres des-
te ano.

O setor de Serviços fe-
chou com a maior queda: 
3,3% na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior. A retração do 

setor foi puxada, princi-
palmente, pela queda do 
Comércio (atacadista e va-
rejista) que chegou a 7,4% 
e de 6,5% de Transporte, 
armazenagem e correio, 
neste caso puxada pelo 
decréscimo do transporte 
de carga e de passageiros.
Consumo das famílias 

cai 5%
Ainda analisando o 

comportamento do PIB 
deste segundo trimestre 
de 2016, comparativa-
mente ao segundo trimes-
tre de 2015, os dados do 
IBGE indicam resultados 
negativos pelo sexto tri-
mestre consecutivo em 
todos os componentes da 
demanda interna, com 
destaque para o consumo 
das famílias.

Os números indicam 
que a Despesa de Consu-
mo das Famílias caiu 5%, 
“resultado que pode ser 
explicado pela deteriora-
ção dos indicadores de in-
flação, juros, crédito, em-
prego e renda ao longo do 
período.”

A Formação Bruta de 
Capital Fixo, que fechou 
em queda de 8,8% no se-
gundo trimestre, registrou 
o nono recuo consecutivo, 
justificado pela queda das 
importações e da produ-

Com a queda de 0,6% do PIB neste segundo trimestre do ano, a economia 
brasileira passou a registrar seis resultados negativos consecutivos nas 
comparações com os trimestres imediatamente anteriores
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oms muda tratamento de doenças 
sexuais por resistência de bactérias

De acordo com a OMS, antibióticos mais 
antigos e baratos perderam sua efetividade 
no tratamento da doença

ção interna de bens de ca-
pital, sendo influenciado 
ainda pelo desempenho 
negativo da construção. Já 
a Despesa de Consumo do 
Governo caiu 2,2% em re-
lação ao segundo trimes-
tre de 2015.
Exportações crescem 
4,3%, mas importa-

ções caem
Analisando o setor ex-

terno, enquanto as Expor-
tações de Bens e Serviços 
apresentaram expansão 
de 4,3%, as Importações 
de Bens e Serviços caíram 
10,6%, ambas, segundo o 
IBGE “influenciadas pela 
desvalorização cambial de 
14,3% e pelo desempenho 
da atividade econômica 
registrados no período.”

Dentre as exportações 
de bens, os destaques de 
crescimento foram veícu-
los automotores, agrope-
cuária, metalurgia e papel 
e celulose. Na pauta de 
importações de bens, as 
maiores quedas ocorre-
ram em siderurgia, indús-
tria automotiva, produtos 
têxteis, vestuário e calça-
dos, eletroeletrônicos e 
petróleo.
R$ 1,5 trilhão em valo-

res correntes
A taxa de investimento 

do país atingiu 16,8% do 
PIB no segundo trimestre 
de 2016, que fechou o perío-
do em R$ 1,5 trilhões em va-
lores correntes. Deste total, 
R$ 1,3 trilhão refere-se ao 
Valor Adicionado a preços 
básicos e R$ 212,3 trilhão 
aos Impostos sobre Produ-
tos líquidos de Subsídios.

Segundo informou o 
IBGE, a taxa de investi-
mento no segundo tri-
mestre deste ano chegou 
a 16,8% do PIB, resulta-
do 18,4% menor que o 
registrado no mesmo pe-
ríodo de 2015. Já a taxa 
de poupança atingiu no 
trimestre 15,8% do PIB, 
neste caso um pequeno 
crescimento em relação 
aos 15,1% do mesmo pe-
ríodo de 2015.
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 250/16 - liMPeZa 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao BATISTA FERNANDES 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

 
 
 
 
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 5ª reunião ordinária 
da Gestão 2016/2018, cuja pauta vem a seguir: 

 
 Pauta:  

 Leitura e Aprovação da Ata; 
 Relatório do Mês de Agosto, Eventos em Celebração aos 10 anos da 

Lei 11.340 Maria da Penha; 
 Programação do Mês de Outubro Rosa; 
 Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho. 

 
 
Dia:   05/09/2016 (segunda-feira) 
Horário:  18h (tolerância de 10min) 
Duração:  Aproximadamente 2 horas 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
Observação:  

As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento 

Interno, deverão justificar a ausência através do email – 

cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br 

   

 
Simone Souza Lima Tomé Braça 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Convocação para a  5ª Reunião 
Ordinária do CMDM

Gestão 2016/2018

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.

 

Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007 

Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e 

Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999 

 

 

CMPD – CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016  

 LOCAL:   OAB – CASA DO ADVOGADO 

 HORÁRIO:  9 HORAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATAS ESPECIAIS DE COMEMORAÇÃO: 

21/9 – DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

17/11 – DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

3/12 – DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
(CELEBRAÇÃO DA VIRADA INCLUSIVA) 

 
cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br 

CMPD  

MÊS DIAS 

JANEIRO 22 

FEVEREIRO 12 
Palestra  

MARÇO 4 

ABRIL 1 

MAIO 6 

JUNHO 3 

JULHO 1 

AGOSTO 5 

SETEMBRO 2 

OUTUBRO 7 

NOVEMBRO 4 

DEZEMBRO 2 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400   –  CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 
 TEL/FAX:  (12) 3644.5600 

LEI Nº 5.952, DE 15 DE AGOSTO DE 2016. 
 
 

Altera a Lei nº 5.894, de 22 de março de 2016, que “Denomina 
de RAMIREZ CLAUDINO DOS SANTOS, a Unidade Básica 
de Saúde do bairro Maricá”. 
(Projeto de Lei nº 85/2016, de autoria do Vereador Roderley 
Miotto) 
 
 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei: 

 
 
Art. l° O art. 1º da  Lei nº 5.894, de 22 de março de 2016, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 1º Fica denominada de RAMIREZ CLAUDINO DOS 
SANTOS a Unidade Básica de Saúde, “PSF” (Programa de Saúde 
da Família), localizada na rua Araçatuba, Loteamento Residencial 
Maricá.  
 
 
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2016. 
 

 
 

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Jorge Ricardo Baruki Samahá 
Secretário de Planejamento 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 

de agosto de 2016 
 
 
 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

 
 
 
SAJ/app 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Vigilância Sanitária 
Rua Doutor Frederico Machado,179 – São Benedito  

 Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-040 – Tel(0XX12) 3644-5995 

 
AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº156 /16 
 
Em: 22/08/2016 
 
Processo nº: 12835/2016 
 
Atividade: Residêncial  
 
Rua Fausto dos Santos, 227 – Araretama 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Joaquim José do Nascimento 
  
Auto de Infração nº 1790 

 
O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO  em 31/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências. 

 
 
 

Pindamonhangaba, 31 de Agosto 2016 
 

 
 
 
 

NIS NOME
10628626905 AILTON MONTEIRO                                                       
16166590637 AIRAM SUEDE SILVA DE OLIVEIRA                                         
23640514676 ALEXSANDRA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA                                   
16084322051 ALICE MARIA PRADO DE MORAES                                           
16140406960 AMANDA DE CASSIA BARBOSA                                              
21218977592 ANALIA DE CARVALHO                                                    
16144679422 ANTONIO DA SILVA ARAUJO NETO                                          
10608855372 BENEDITA DE LOURDES MATIAS                                            
12732162231 CARLA JANAINA SILVA DE GODOI MORILLAS                                 
21236458003 DENISE APARECIDA DOS SANTOS                                           
20696206271 GISLAINE MONTEIRO VASCONCELOS                                         
16231518419 IRACEMA ERIA                                                          
12932021232 ISABEL CRISTINA DE SOUZA                                              
10437892368 ISABEL CRISTINA FERNANDES BONILHA                                     
12689371261 JANETE BRAGA DE OLIVEIRA SILVA                                        
20332466617 JUBERLITA ALVES DOS SANTOS                                            
16499516679 LAURA CRISTIANE DOS SANTOS                                            
12333066867 LOURDES ALVES CARDOSO                                                 
12514902381 LUCIANA DA SILVA LOPES                                                
12607895261 MARCIA REGINA DA SILVA                                                
23675872587 MARCOS ROBERTO DE MOURA                                               
20303331660 MARGARIDA JERONIMO                                                    
23726661332 MARIA TACIANNE DA SILVA DE ALMEIDA                                    
16583986516 MICHELE FERREIRA GANDRA                                               
20785083531 PALOMA GONCALO                                                        
16584153437 PAULO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA                                       
13001759231 REGIANE HELENA DOS SANTOS                                             
16580855941 REGINA APARECIDA RODRIGUES                                            
12687835260 ROSENILDA ANGELICA DE FREITAS                                         
12260108042 RUTH ABIGAIL MENDROT                                                  
20923525534 SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA                                      

VERIFIQUE SEU NOME AQUI

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JUNHO/2016

Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2016 É DIA 27/09/2016
ATUALIZADO EM 29/08/2016
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NIS NOME
10628626905 AILTON MONTEIRO                                                       
16166590637 AIRAM SUEDE SILVA DE OLIVEIRA                                         
23640514676 ALEXSANDRA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA                                   
16084322051 ALICE MARIA PRADO DE MORAES                                           
16140406960 AMANDA DE CASSIA BARBOSA                                              
21218977592 ANALIA DE CARVALHO                                                    
16144679422 ANTONIO DA SILVA ARAUJO NETO                                          
10608855372 BENEDITA DE LOURDES MATIAS                                            
12732162231 CARLA JANAINA SILVA DE GODOI MORILLAS                                 
21236458003 DENISE APARECIDA DOS SANTOS                                           
20696206271 GISLAINE MONTEIRO VASCONCELOS                                         
16231518419 IRACEMA ERIA                                                          
12932021232 ISABEL CRISTINA DE SOUZA                                              
10437892368 ISABEL CRISTINA FERNANDES BONILHA                                     
12689371261 JANETE BRAGA DE OLIVEIRA SILVA                                        
20332466617 JUBERLITA ALVES DOS SANTOS                                            
16499516679 LAURA CRISTIANE DOS SANTOS                                            
12333066867 LOURDES ALVES CARDOSO                                                 
12514902381 LUCIANA DA SILVA LOPES                                                
12607895261 MARCIA REGINA DA SILVA                                                
23675872587 MARCOS ROBERTO DE MOURA                                               
20303331660 MARGARIDA JERONIMO                                                    
23726661332 MARIA TACIANNE DA SILVA DE ALMEIDA                                    
16583986516 MICHELE FERREIRA GANDRA                                               
20785083531 PALOMA GONCALO                                                        
16584153437 PAULO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA                                       
13001759231 REGIANE HELENA DOS SANTOS                                             
16580855941 REGINA APARECIDA RODRIGUES                                            
12687835260 ROSENILDA ANGELICA DE FREITAS                                         
12260108042 RUTH ABIGAIL MENDROT                                                  
20923525534 SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA                                      

VERIFIQUE SEU NOME AQUI

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JUNHO/2016

Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2016 É DIA 27/09/2016
ATUALIZADO EM 29/08/2016
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NIS NOME
12284206389 SILVIA MARIA CELESTINO                                                
12232369112 SUELI APARECIDA RIBEIRO                                               
12126633065 VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA                                          
16581070182 VIVIANE VITORINO AUGUSTO                                              
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 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** hoMologação ***

Pregão regiStro de Preço nº. 179/2016 (PMP 18065/2016) 
A autoridade superior, conforme análise de amostra aprovada pela Secretaria de 
Educação e Cultura, informada através do memorando 161/2016, homologou, em 
29/08/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de ventiladores 
para atender aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino”, em favor da 
empresa Ventisol Indústria e Comércio S/A, o item 01 no valor unitário de R$ 137,34; 
e item 02 no valor unitário de R$ 156,17. 

*** anÁliSe de recurSo ***

Pregão nº. 062/2016 (PMP 9145/2016) 
A autoridade superior, considerando os pareceres do Departamento de Informática 
e Secretaria de Assuntos Jurídicos, deu provimento, em 31/08/2016, ao recurso 
interposto pela empresa Hoje Tecnologia da Informação Ltda. ME (processo 
22911/2016), habilitando a mesma. Fica então a empresa Hoje Tecnologia da 
Informação Ltda., convocada a realizar a demonstração da solução para a equipe 
técnica do Departamento de Informática e da Guarda Municipal, no dia 15/09/2016 
as 08h30min, no Departamento de Informática, conforme exigido no Termo de 
Referência. É facultado às demais empresas o acompanhamento da demonstração.

| 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA:31/08/2016 
 

FUNÇÃO 
BORRACHEIRO                                                                                                  
CHAPEIRO DE LANCHE 
FRESADOR 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 
SALGADEIRA 
VENDEDOR EXTERNO (material de construção) 
 

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 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0509908-04.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Silvia D P da Fonseca 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de 
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) 
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Silvia Dpda Fonseca 
Documentos da Executada: nada consta 
Execução Fiscal nº: 0509908-04.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 01/01/2007; 08/01/2008; 05/01/2009 e 08/01/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0030717; 0030205; 0025529 e 0026788 
Valor da Dívida: R$1.206,22 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2016. 
 
 

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

O secretário estadual 
da Educação, José Rena-
to Nalini, pediu ao gover-
nador Geraldo Alckmin 
(PSDB) que libere o uso de 
celular nas salas de aulas 
da rede estadual para fins 
pedagógicos. A proposta é 
que, com a liberação, cada 
professor pense em pro-
postas de como utilizar a 
tecnologia no dia a dia, no 
contexto das disciplinas.

O Palácio dos Bandei-
rantes diz que a proposta 
está em estudo nas áreas 
técnicas da Casa Civil e da 
Secretaria da Educação. O 
uso de celular durante o 
horário das aulas é proibi-
do em toda a rede estadual 
pela Lei 132/2007, do de-
putado Orlando Morando 
(PSDB). Alunos que forem 
flagrados usando o apare-
lho podem ter o equipa-
mento apreendido e rece-
ber sanção disciplinar nas 
unidades

Existem leis semelhan-
tes com veto ao uso do 
aparelho em outros Esta-
dos, como Acre, Amapá, 
Pernambuco, Paraná e 
Ceará. Os textos têm, em 
comum, preocupações 

com a falta de atenção dos 
alunos. Pesquisa da Tic 
Educação 2014, do Comi-
tê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), a mais re-
cente sobre o uso das tec-
nologias de informação e 
comunicação nas escolas 
brasileiras, mostrou que, 
cada vez mais, o smar-
tphone ganha adesão no 
dia a dia de professores e 
estudantes. Entre os do-
centes de escolas públi-
cas, 64% acessaram a rede 
pelo celular, ante apenas 
6% em 2010, primeiro ano 
da pesquisa. Entre os alu-
nos, 79% utilizam a inter-
net nos telefones móveis.

Mas a internet é pouco 
acessada para fins peda-
gógicos: só 41% dos entre-
vistados usaram a rede na 
escola. O principal local 
de acesso continua sendo 
a própria casa (77%). Para 
o estudo foram analisados 
1.486 colégios, públicos 
e privados, do 5.º ano do 
ensino fundamental ao 2º 
ano do ensino médio. 

O levantamento tam-
bém aponta que a atual 
geração que está na escola 
é a que mais usa internet 

O número de de-
núncias de má qualida-
de no atendimento das 
Polícias Civil e Militar 
de São Paulo cresceu 
42% no Estado no pri-
meiro semestre deste 
ano. Segundo relatório 
da Ouvidoria da Polí-
cia, houve 772 reclama-
ções entre janeiro e ju-
nho de 2016, ante 544 
no mesmo período do 
ano passado.

As queixas contra a 
Polícia Civil subiram 
18%, passando de 186 
para 220. Já as denún-
cias envolvendo PMs 
aumentaram 53%: de 
351 para 537 ocorrên-
cias. Outros 15 casos 
envolvem as duas po-
lícias. A alta ocorre 
em menor escala na 
capital, onde as recla-
mações subiram 11% 
(de 411 para 460 regis-
tros). A má qualidade 
no atendimento lidera 
o ranking de queixas: 
quase 20%. A lista in-
clui outras categorias, 
como "constrangimen-
to", "agressão", "lesão 
corporal" e até "homi-
cídio". Ao todo, são 39 
classificações.

O ouvidor das polí-
cias, Julio César Fer-
nandes, explica que 
todas as queixas sobre 
falhas no serviço pres-
tado pela polícia en-

A Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP) in-
forma que, somente neste 
ano, foram instaurados 
2.339 inquéritos pelas 
Corregedorias das polícias 
para apurar desvios dos 
agentes. Nos primeiros seis 
meses deste ano, acabaram 
presos 111 policiais milita-
res e 38 civis, além de te-
rem sido expulsos das cor-
porações 77 PMs e 38 civis.

"A correção da condu-
ta é a regra nas polícias 
de São Paulo. Para isso, 
o curso de formação dos 
profissionais inclui aulas 
de atendimento ao pú-
blico, direitos humanos e 
polícia comunitária, en-
tre outros temas", diz a 
nota da SSP, enviada após 
questionamento sobre a 
má qualidade do atendi-
mento relatada pela popu-
lação. A carta de resposta 
diz, ainda sobre esse tema, 
que "só em 2016 contra-
tou 686 policiais civis e 
2.808 policiais militares 
para reforçar e melhorar 
o policiamento e o aten-
dimento à população no 
Estado", sem citar progra-
mas voltados especifica-
mente para a capacitação 
dos agentes para o aten-
dimento ao público nem 
programas de reciclagem.

Outros indicadores
A secretaria destacou 

ainda outros indicadores 
do relatório da Ouvidoria. 
"O levantamento mostra, 
além dos itens apontados 
pela reportagem, que, se 
comparados os primei-

ros seis meses de 2016 
com os do ano passado, 
houve redução de 27,27% 
nas denúncias de corrup-
ção passiva, diminuição 
de 17,68% nas infrações 
disciplinares dos agentes 
de segurança e queda de 
11,96% nas denúncias de 
prevaricação", ressalta a 
secretaria da gestão Ge-
raldo Alckmin (PSDB). 
"Também caíram as recla-
mações de assédio moral 
(53,85%), falta de recursos 
materiais (43,14%), abuso 
(4,35%) e favorecimento 
indevido de policiamen-
to preventivo (30,77%)", 
continua o texto.

"Para reduzir o mais 
grave desvio de conduta 
possível, que é a morte 
provocada por policiais, 
a SSP editou a Resolução 
SSP 40/15. O texto deter-
mina que as Corregedo-
rias e os comandantes de 
região compareçam ao 
local de toda ocorrência 
que envolva policial. O 
Ministério Público tam-
bém é imediatamente co-
municado. A partir disso, 
houve queda da letalidade 
policial em 26%, no perí-
odo de abril a dezembro 
de 2015, em comparação 
com o ano anterior", diz o 
texto da secretaria, citan-
do ainda que houve "redu-
ção de 19% de homicídios 
praticados por policiais no 
primeiro semestre deste 
ano". "Houve queda, ain-
da, no número de tentati-
vas de homicídios (14%) e 
de lesão corporal (71%) na 
comparação com 2015."

Secretário de Educação quer liberar 
celular em salas de aula em SP

no celular. Entre a popu-
lação de 9 a 17 anos, 82% 
acessam a rede por smar-
tphone. O número já su-
pera o acesso em compu-
tadores de mesa (56%).

Protagonismo 
em sala
Para o especialista em 

mobile learning e pro-
fessor da Universidade 
Federal de Pernambuco 

(UFPE) Marcos Alexan-
dre de Melo Barros, o uso 
de celular em sala de aula 
deve passar por uma 
formação do professor 
voltada para o protago-
nismo do aluno. "É im-
portante preparar esse 
professor para ver o 
aparelho como aliado. 
O aluno pode pesquisar, 
coletar informação es-
pecífica da aula. Como 

hoje acabam usando o 
aparelho para brinca-
deiras, sem contexto 
educacional, fica mais 
fácil proibir", diz.

Uma das sugestões 
do professor é o uso 
das câmeras dos smar-
tphones. "Os vídeos são 
importantíssimos para 
o resgate de contextu-
alização. Imagine que 
o aluno trabalhou um 

texto em sala de aula. 
No fim, o professor reú-
ne a turma em grupos e 
cada um produz vídeos 
de dois ou três minutos 
a partir do que foi lido, 
do que foi vivenciado na 
aula. Qual é a diferença? 
A partir do momento 
em que o aluno discute 
como será o vídeo, ele 
se apropria muito mais 
do conteúdo".

Queixas de mau atendimento policial 
crescem 42% em SP; são 4 casos por dia

tram como "má qualida-
de no atendimento". "O 
principal é demora para 
atender, tanto da PM 
quanto da Civil", afirma.

Um exemplo: o asses-
sor parlamentar Fábio 
Luiz Dominiquini, de 37 
anos, sofreu um assalto 
em Pirituba, zona norte. 
Os criminosos roubaram 
motocicleta, celular e car-
teira. Segundo ele, a PM 
só chegou quatro horas 
depois da ocorrência. "O 
atendimento é péssimo. 
A gente encontra com os 
policiais na padaria, no 
mercado, mas não vê na 
rua."

Já o porteiro Matheus 
Formiga, de 24 anos, re-
clama da Polícia Civil 
após a mãe dele ter sido 
vítima de assalto em um 
ônibus. Foram duas ve-
zes ao 73º DP (Jaçanã), 
mas não conseguiram 

registrar o roubo. "O po-
licial disse que não tinha 
tempo. Ele mostrou uma 
pilha de papel e falou 
que aqueles (casos) eram 
mais importantes."

Para o ouvidor, o dado 
é reflexo direto da falta de 
policiais, especialmente 
em delegacias. "Há 20 
anos, o Estado tinha 8 
mil escrivães. Atualmen-
te, são apenas 6 mil", diz, 
citando dados obtidos 
com os sindicatos das ca-
tegorias policiais.

Crimes

No geral, as queixas 
feitas à Ouvidoria tiveram 
aumento de 10% neste se-
mestre. Na capital, recla-
mações sobre constrangi-
mentos provocados por 
policiais subiram 67%. O 
número de vítimas desses 
casos passou de 34 para 

60, ou 76% a mais. Já as 
denúncias de agressões 
praticadas por policiais, 
também na capital, tive-
ram aumento de 54%, de 
33 registros, no primeiro 
semestre de 2015, para 51 
entre janeiro e junho des-
te ano.

Segundo o advogado 
Ariel de Castro Alves, do 
Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana de São 
Paulo (Condepe), o au-
mento não está relacio-
nado apenas ao cresci-
mento de casos. Para ele, 
há redução da subnoti-
ficação. "As pessoas se 
sentem mais encorajadas 
a denunciar", afirma. Na 
opinião Alves, o acesso 
a meios de produção de 
provas contra policiais, 
com vídeos de eventuais 
abusos, encoraja recla-
mações. 

'a correção da conduta 
é a regra nas polícias', 
afirma secretaria

Divulgação

Entre a população de 9 a 17 anos, 82% acessam a rede por smartphone

Ouvidor das 
polícias, 
Julio César 
Fernandes
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Impeachment é aprovado 
e DIlma é cassaDa

Em sua estreia, Tite vai optar por experiência contra Equador
Uma equipe que mantenha a 

intensidade, seja agressiva, valori-
ze a posse de bola, atenta às bolas 
altas do adversário. É assim que 
Tite quer a seleção brasileira na sua 
estreia, nesta quinta-feira, contra o 
Equador, em Quito, pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo de 2018. 
O técnico tem a equipe quase defi-
nida - vai optar por uma formação 
com jogadores experientes.

Tite mantêm em segredo os ti-
tulares. Nessa terça-feira, fechou 
a maior parte do treinamento, 
sob o argumento de que não 
queria revelar a escalação para 
os equatorianos. Mas não fará 
muitas alterações em relação à 
equipe que vinha sendo escalada 
por Dunga, o seu antecessor.

O treinador se mantém fiel à 
intenção de escalar os jogadores 
no posicionamento em que mais 
se sentem à vontade. A tendência 
é que a defesa seja quase toda a 
mesma que iniciou a partida em 
que o Brasil foi derrotado pelo 
Peru por 1 a 0 em junho, na Copa 
América Centenário, e que deter-
minou a eliminação na primeira 
fase e a demissão de Dunga.

Assim, Alisson, Daniel Alves, 
Gil e Miranda estariam garanti-
dos. Na lateral esquerda, Marce-
lo, que Tite resgatou para a sele-

ção brasileira, está bem cotado. 
Mas Filipe Luis (que jogou na 
derrota para os peruanos) tem 
chances de ser mantido.

Casemiro será o único vo-
lante no esquema 4-1-4-1 que 
Tite pretende implantar. O 
treinador deve completar o 

setor com Willian, Renato 
Augusto, Paulinho e Neymar. 
Como atacante isolado, apesar 
de gostar muito de Taison, a 
tendência é que Gabriel Barbo-
sa ocupe o setor.

Tite está trabalhando nesta 
fase inicial na seleção com três 
fatores que visam compensar o 
pouco tempo de treinos: conver-
sas, vídeos e atividade de cam-
po. Ele já passou para os convo-
cados a sua visão tática por meio 
de vários bate-papos, coletivos e 
individuais. “Conversamos no 
sentido de potencializar indivi-
dualidades e coletivo. Os dois 
precisam estar presentes (em 
uma equipe)”, disse o treinador.

Na terça-feira, antes do trei-
no realizado no estádio Casa 
Blanca, da LDU, Tite exibiu um 
vídeo sobre tática para os atle-
tas. E também exercitou concei-
tos no campo. O técnico perce-
beu, ao longo da carreira, que 
jogadores têm maneiras dife-
rentes de compreender melhor 
as propostas dos técnicos, por 
isso a adoção das três formas de 
didática.

O treinador se mantém fiel à intenção de escalar os jogadores no 
posicionamento em que mais se sentem à vontade

Convocação 
de beneficiários 
para nova 
perícia será 
feita por carta, 
define INSS

A convocação dos beneficiá-
rios de auxílio-doença e aposen-
tadoria por invalidez que terão 
de passar por nova perícia será 
feita por carta, com aviso de 
recebimento. Nos casos de segu-
rados com domicílio indefinido 
ou em localidades não atendidas 
pelos Correios, a convocação se 
dará por edital publicado em 
imprensa oficial. 

A determinação está em re-
solução do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) 
de quarta-feira, 31. O INSS 
poderá adotar outras formas de 
convocação, caso necessário, diz 
o texto.

Depois do recebimento da 
carta ou edital, o beneficiário 
tem 5 dias úteis para agendar 
a perícia médica, por meio da 
Central de Teleatendimento 135. 
Quem não comparecer na data 
agendada terá o benefício suspen-
so. “A reativação do benefício será 
feita quando do comparecimento 
do segurado e realizado o devido 
agendamento da perícia médica.”

No início de julho, o governo 
Michel Temer anunciou que faria 
um “pente-fino” na concessão 
desses dois benefícios, para inibir 
fraudes e melhorar o caixa do 
governo. Esse processo de revisão 
está previsto na Medida Provisó-
ria 739/2016, em tramitação no 
Congresso. 

Em até dois anos, o gover-
no espera reavaliar 1,7 milhão 
de benefícios. De acordo com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário, ao qual o INSS 
agora é vinculado, o gasto anual 
do governo com pessoas que se en-
quadram no grupo dessa revisão 
é de R$ 7,5 bilhões por auxílio-
doença e R$ 20 bilhões no caso de 
aposentadoria por invalidez. Com 
a revisão, a expectativa é de uma 
economia aproximada de R$ 7 
bilhões por ano. 

O Senado Federal aprovou às 
13h35 de quarta-feira, 31, por 61 
votos a 20 o afastamento defini-
tivo da presidente da República 
Dilma Rousseff (PT). Quase dois 
anos após ser reeleita com 54,5 
milhões de voto, ela se tornou o 
segundo presidente da Repúbli-
ca da história do Brasil a sofrer 
impeachment. Com a destitui-
ção, Michel Temer assumiu o 
comando do País. 

Ele já estava como presidente 
em exercício desde 12 de maio, 
quando o Senado tinha aprova-
do o afastamento temporário da 
petista.

Michel Temer tomou posse 
como presidente efetivo em ses-
são do Congresso Nacional na 
tarde de quarta-feira, 31. Logo 
em seguida, viajou à China, onde 
participará da reunião do G-20. 

Para isso, passou o exercí-
cio da presidência da Repú-
blica ao presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que se tornou o 
primeiro na linha de sucessão, 

seguido pelos presidentes do 
Senado e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

senaDo rejeIta InelegIbIlIDaDe 
e perDa De funções públIcas

O Senado Federal rejeitou por 42 
votos a 36, a inabilitação da presi-
dente cassada Dilma Rousseff (PT) 
para exercer cargos públicos por 
oito anos. Dessa forma, mesmo tendo 
sofrido impeachment, a petista po-
derá exercer cargos públicos. Dilma 
também não está inelegível, ou seja, 
poderá concorrer às eleições nova-
mente, caso deseje.

A votação da inabilitação ou não de 
Dilma foi feita após senadores aprova-
rem a cassação do mandato de Dilma. 
A votação em separado ocorreu porque 
senadores aliados da presidente cas-
sada apresentaram destaque no plená-
rio, antes do início da votação, pedindo 
para que o impeachment e a inabilita-
ção para funções públicas fossem ana-
lisadas em duas etapas diferentes.

Dilma ao lado de parlamentares, ex-ministros e apoiadores durante discurso de despedida
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