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PARCIUALMENTE NUBLADO, 
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

13º 27º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 8

SÁBADO

CHUVAS ISOLADAS.
MUITAS NUVENS, 
CURTOS PERÍODOS DE SOL

11º 23º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 9

QUINTA-FEIRA

CHUVAS ISOLADAS.
MUITAS NUVENS, 
CURTOS PERÍODOS DE SOL

19º 28º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 11

TERÇA-FEIRA

NUBLADO COM POSSIBILIDADE 
DE CHUVA. MUITAS NUVENS, 
CURTOS PERÍODOS DE SOL

17º 27º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 8

DOMINGO

ECOBERTO COM 
CHUVAS ISOLADAS

12º 24º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 8

SEXTA-FEIRA

CHUVAS, MUITAS NUVENS, 
CHUVAS PERIÓDICAS

13º 24º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 9

QUARTA-FEIRA

Bienal fecha edição com 684 mil visitantes
A tradicional Bienal do Livro 

de SP terminou no domingo (4) 
contabilizando 684 mil visitan-
tes na edição, de acordo com a 
Câmara Brasileira do Livro.

Apesar do número ser infe-
rior que em 2014, quando 720 
mil pessoas passaram pela feira 
de livros, a organização fez um 
balanço positivo do evento. 

“A venda de varejo foi menor 

que a da última edição. Mas a 
venda de atacado, principal-
mente para livrarias, foi maior 
–o que acabou equilibrando as 
contas. Se, por um lado, fomos 
atrapalhados pela crise, por ou-
tro fomos salvos pelo empre-
sário que resolveu voltar a in-
vestir”, disse Breno Lerner, da 
editora Melhoramentos.

PÁGINA 4

O jornalista Caco Barcellos foi um dos palestrantes de sexta-feira (2), quando destacou 
os desafi os do seu programa ‘Conexão Repórter’ e relembrou do lançamento de seus 
livros, como ‘Abusado’ e ‘Rota 66’

Jogo contra Colômbia deve ser tenso
Apesar da vitória por 3 a 0 

fora de casa contra o Equador, 
a Seleção Brasileira não deve ter 
tarefa fácil hoje, às 21h45, con-
tra a Colômbia, em Manaus.

Os últimos confrontos com o 
adversário foram pesados e bas-
tante violentos. Em 2014, em 
partida pelas quartas de fi nal 
da Copa de 2014 (Brasil 2 a 1), 
Neymar foi atingido pelo lateral-
direito Zuñiga e sofreu contusão 
na vértebra que o tirou do Mun-
dial. Meses depois, o atacante foi 
perseguido em campo em amis-
toso realizado em Miami e, na 
Copa América de 2015, realizada 
no Chile. Lá, foi provocado du-
rante todo o tempo no jogo em 
que o Brasil perdeu por 1 a 0.

Na ocasião Neymar acabou 
expulso após o encerramento 
da partida por se envolver em 
um atrito com jogadores co-
lombianos.

PÁGINA 8

Ministério das Cidades vai recorrer 
de suspensão da Lei do Farol Baixo

Partida em que o Brasil perdeu para a Colômbia por 1x0 e Neymar foi expulso

O Ministério das Cidades in-
formou que vai entrar com pedi-
do de suspensão da liminar que 
torna sem efeito a Lei do Farol 
Baixo (Lei 13.290), que obriga-

va condutores de todo o país a 
acender o farol do veículo du-
rante o dia em rodovias. Na de-
cisão, o juiz Renato Borelli, da 
20ª Vara Federal em Brasília, 

entendeu que os condutores não 
podem ser punidos pela falta de 
sinalização sobre a localização 
exata das rodovias.

PÁGINA 2

Sincomércio 
elege Miss 2016

O Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de Taubaté, 
que abrange diversas cidades 
da região, já tem a sua Miss 
Comerciária 2016. Ela é Alexia 
Lima do  Prado, que terá como 
como primeira e segunda prin-
cesa Luana Vitória da Silva 
e Deborah Dahi de Paula. Ao 
todo, 12 candidatas, funcio-
nárias de lojas das cidades da 
região, mostraram beleza nos 
desfi les de moda praia, e no 
desfi le social com vestidos de 
festa.                               PÁGINA 3

PÁGINA 3

Homens são 
mais suscetíveis 
a doenças 
cardiovasculares, 
segundo estudo

Cura do câncer 
infantil chega a 
70% dos casos 
com diagnóstico

Base do governo 
quer adiar 
reforma da 
Previdência

Aliados do presidente Michel 
Temer pressionam o Palácio do 
Planalto a adiar o envio da pro-
posta de reforma da Previdência 
ao Congresso Nacional para de-
pois do segundo turno das elei-
ções municipais, no dia 30 de 
outubro. O temor de correligio-
nários e líderes de partidos que 
dão sustentação ao governo é de 
que o tema cause prejuízos aos 
candidatos do PMDB ou identi-
fi cados com a gestão Temer.

PÁGINA 2

Campanha nas rodovias 
incentiva doação de órgãos

As 20 concessionárias 
que operam os 6,9 mil 
quilômetros de rodovias 
paulistas estão partici-
pando de uma campanha 
pela doação de órgãos, em 
comemoração ao Setembro 
Verde.

Foram instalados 338 
painéis de exibição de men-

sagens variáveis (PMVs) 
com o texto motivacional 
da campanha: “Doe Órgãos, 
Doe Vida, Avise a sua Famí-
lia”. Os painéis estarão dis-
postos durante os 30 dias 
da campanha ao longo dos 
trechos mais movimentados 
das rodovias paulistas.

PÁGINA 3PÁGINA 3

PÁGINA 2

BANCOS VÃO CRIAR 
BUREAU DE CRÉDITO

PÁGINA 2

EMPREGA SÃO 
PAULO OFERECE 
252 VAGAS 
NO VALE

Divulgação
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O Ministério das Cida-
des vai entrar com pedi-
do de suspensão da limi-
nar que torna sem efeito 
a Lei do Farol Baixo (Lei 
13.290).  A Advocacia-Ge-
ral da União foi notifi cada 
na sexta-feira (2) do teor 
da decisão, proferida pela 
Justiça Federal no Distrito 
Federal, que determinou a 
suspensão da aplicação de 
multas referentes à lei.

A Lei do Farol Baixo 
obrigava condutores de 
todo o país a acender o 
farol do veículo durante o 
dia em rodovias. Na deci-
são, o juiz Renato Borelli, 
da 20ª Vara Federal em 
Brasília, entendeu que os 
condutores não podem 
ser punidos pela falta de 
sinalização sobre a locali-
zação exata das rodovias.

 A consultoria jurídica 
do Ministério das Cida-
des, juntamente com a 
Procuradoria Regional da 
União-1ª Região, promete 
apresentar na próxima se-
mana ao Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região 
pedido de suspensão de li-
minar, para que a lei volte 
a vigorar. O entendimento 
dos dois órgãos é de que a 
liminar não leva em consi-
deração o bem coletivo e a 
segurança no trânsito.

Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece 252 vagas 
para Vale do Paraíba

Aliados do presidente Michel Temer pressio-
nam o Palácio do Planalto a adiar o envio da pro-
posta de reforma da Previdência ao Congresso 
Nacional para depois do segundo turno das elei-
ções municipais, no dia 30 de outubro. O temor 
de correligionários e líderes de partidos que dão 
sustentação ao governo é de que o tema cause 
prejuízos aos candidatos do PMDB ou identifi ca-
dos com a gestão Temer.

Em um jantar com líderes da base aliada na 
semana passada, o presidente avisou que preten-
de apresentar a reforma provavelmente até o fi m 
deste mês. Aliados do Centrão e da antiga oposi-
ção - os dois blocos de sustentação governista - 
reclamam que a apresentação do texto coincidiria 
com o auge das campanhas municipais - o primei-
ro turno será no dia 2 de outubro. O projeto seria 
entregue a um Congresso praticamente vazio.

O gesto, porém, seria mais simbólico do que prá-
tico, pois jogaria a pressão sobre os parlamentares. 
Há a preocupação de que deputados e senadores 
envolvidos nas disputas municipais sejam obri-
gados a se posicionar contra a reforma. Diante da 
pressão, o governo deve adiar o envio da proposta.

O governo Temer estipulou um tripé de pro-
jetos para dar ao mercado um sinal de compro-
misso com o ajuste fi scal: a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que estabelece um teto dos 
gastos públicos, mudanças nas leis trabalhistas, 
como a terceirização, e a reforma da Previdência - 
esta considerada polêmica e impopular.

Após a interinidade marcada pelas “bondades”, 
com reajustes ao funcionalismo e renegociação 
das dívidas dos Estados, a confi rmação do impe-
achment pressiona Temer a fazer gestos concre-
tos que mostrem a disposição do governo com a 
aprovação da pauta econômica.

O esboço do projeto de reforma da Previdência 
já está pronto. A ideia é estipular a idade mínima 
de 65 anos para a aposentadoria de homens e mu-
lheres. Isso valeria para trabalhadores da iniciati-
va privada e servidores públicos. O ponto de corte 
para se inserir na nova regra deve ser de 50 anos.

“Não sei se vai ter com quem discutir essa ma-
téria até o dia 2 de outubro. Não vai ter ninguém 
em Brasília, não vai ter quórum. Ficamos travados 
aqui até hoje (com o processo de impeachment)”, 
disse o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Ele cobra que o projeto seja “amplamente” de-
batido com os líderes antes de ser apresentado. 
“Corremos o risco de que a versão (do governo) 
seja distorcida se o processo não for bem discu-
tido. Isso pode levar a proliferação de fofocas e 
mentiras que podem derrotar muitos deputados 
federais nas campanhas municipais”, afi rmou.

Manifestantes contrários 
ocupam entrada do 
Planejamento

Manifestantes contrários à Reforma da Previdência 
ocuparam a entrada do Ministério do Planejamento 
na segunda-feira, 5. Entre os grupos que fazem parte 
da manifestação estão representantes do Movimento 
Sem Terra (MST). Com a invasão, a entrada de funcio-
nários no edifício sede da Pasta está bloqueada. 

Em nota, o MST critica a reforma da Previdên-
cia, principalmente a equiparação entre homens e 
mulheres e trabalhadores rurais e da cidade. Inicial-
mente, a agenda do ministro interino do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, prevê apenas despachos in-
ternos em seu gabinete. Ainda não há informações 
se o ministro irá alterar seus compromissos ou se irá 
atender representantes do movimento.

Base de Temer 
pressiona para adiar 
reforma da Previdência

Ministério das Cidades vai 
recorrer de suspensão da 
Lei do Farol Baixo

Cinco bancos vão criar bureau de crédito
A Superintendência-Ge-

ral do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) recomendou ao 
tribunal do órgão a apro-
vação, condicionada à ce-
lebração de um Acordo em 
Controle de Concentrações 
(ACC), da joint venture 
[união de empresas] entre 
Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica, Itaú e 
Santander. Assim, deve ser 
criado um novo bureau de 
crédito.

A decisão foi publicada 
ontem (5) no Diário Ofi -
cial da União. Segundo o 
Cade, um bureau de cré-
dito atua no fornecimento 
de serviços sobre infor-
mações de adimplência e 
inadimplência de pessoas 
físicas ou jurídicas para 
fi ns de decisão sobre con-
cessão de crédito. O novo 
bureau atuará tanto no 
cadastro negativo como 

no cadastro positivo.
Após análise de in-

formações obtidas junto 
ao mercado, verifi cou-se 
que os setores de servi-
ços de informações nega-
tivas (cadastro negativo) 
e de informações positi-
vas (cadastro positivo) de 
pessoas físicas e jurídicas 
seriam afetados pela ope-
ração em virtude da inte-
gração vertical existente 
entre bancos e bureaus 
de crédito, já que os ban-
cos são, ao mesmo tempo, 
fornecedores de insumos 
para os bureaus e con-
sumidores dos serviços 
prestados por estes, infor-
mou o Cade.

Para a superitendên-
cia-geral do Cade, a inte-
gração poderia propiciar 
a prática de condutas 
anticompetitivas, como 
a discriminação no aces-
so a informações geradas 

pelos bancos aos bureaus 
de crédito existentes no 
mercado e que serão con-
correntes da joint venture 
criada, além da discrimi-
nação do acesso de bancos 
concorrentes aos serviços 
do novo bureau.
Cadastro Positivo será 

alavancado
A superintendência-

geral também verifi cou 
que a operação possui po-
tencial para alavancar o 
chamado Cadastro Positi-
vo no Brasil, que ainda se 
encontra em fase de estru-
turação.

“A consolidação desse 
cadastro no país poderá 
gerar impactos positivos 
que vão além do mercado 
de serviços de informa-
ções de crédito, a partir da 
redução da inadimplência 
e, por conseguinte, dos ju-
ros e do spread bancário, 
benefícios que seriam au-

feridos por todos os toma-
dores de crédito”, destaca, 
em nota, o Cade.

A nota diz também 
que, nesse sentido, para 
afastar as preocupações 
concorrenciais derivadas, 
principalmente, da inte-
gração vertical entre os 
requerentes e o novo bu-
reau de crédito, os ban-
cos concordaram em ce-
lebrar um acordo com o 
Cade como condição para 
aprovação da operação. 
O acordo prevê, entre 
outras obrigações, metas 
para o crescimento do 
cadastro positivo, garan-
tias de não discriminação 
para bureaus de crédito 
concorrentes no acesso a 
informações de crédito e 
mecanismos de governan-
ça corporativa para evitar 
a troca de informações 
entre os bancos sócios por 
meio da joint venture.

Divulgação

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go, agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho, em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego, oferece 
nesta semana 252 vagas 
de trabalho divididas en-
tre as áreas de serviços, 
comércio, indústria, entre 
outras, para o Vale do Pa-
raíba.

As vagas estão distri-
buídas entre vários mu-
nicípios. Os itens “esco-
laridade” e “experiência” 
variam de acordo com as 
oportunidades.

Área/Especifi cações
Nº de vagas

Serviços 125
Comércio 96
Indústria 25

Confi ra abaixo algu-
mas oportunidades 

em destaque:

Ocupação Local da Vaga 
Número de Vagas

Vendedor - Campos do 
Jordão 7
Ajudante de carga e des-
carga - São Sebastião 6
Motorista de ônibus 
Ilhabela 4

 
Como se cadastrar
Para ter acesso às 

vagas, basta acessar o 
site: www.empregasao-
paulo.sp.gov.br  criar 
login, senha e informar 
os dados solicitados. 
Outra opção é compa-
recer a um Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) com RG, 
CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho.

O cadastramento do 

empregador também 
poderá ser feito no site 
do Emprega São Paulo 
ou PAT. Para disponi-
bilizar vagas no siste-
ma, é necessária a apre-
sentação do CNPJ da 
empresa, razão social, 
endereço e o nome do 
solicitante.

Divulgação
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cotidiano
O Sindicato dos Em-

pregados no Comércio de 
Taubaté, que abrange di-
versas cidades da região, 
já tem a sua Miss Comer-
ciária 2016. Ela é Alexia 
Lima do Prado, da loja 
Tennis Onne de Tauba-
té. A escolha aconteceu 
na quinta-feira (01), No 
Clube dos Comerciários. 
Como primeira e segun-
da princesa foram esco-
lhidas, respectivamente, 
Luana Vitória da Silva, da 
Dona loja Xica Lingerie, 
e Deborah Dahi de Paula 
das Lojas Cem.

Ao todo, 12 candidatas, 
funcionárias de lojas das 
cidades da região, mostra-
ram sua beleza nos desfiles 
de moda praia, e no desfile 
social com vestidos de festa. 

Para o presidente do 
Sincomércio, Carlos Dio-
nísio, cada ano o Miss vai 
ficando melhor. “O con-
curso já virou tradição na 
região e é esperado an-
siosamente pelas comer-
ciárias, que participam e 
recebem todo suporte da 
nossa equipe. Elas mere-
cem ser reconhecidas e va-
lorizadas”, ressalta ele.

A Miss Comerciária 
2016, Alexia do Prado, 
recebeu como prêmio 
R$ 3 mil, três meses gra-
tuitos de academia e um 
book fotográfico. 

A Primeira Princesa, 
Luana Vitória da Sil-
va, ganhou R$ 2 mil e 
três meses de academia. 
Para a Segunda Prin-
cesa, Deborah Dahi de 

Paula, o prêmio foi de 
R$ 1 mil e três meses  de 
academia. 

As 12 candidatas  re-
ceberam um brinde 
do Sincomerciários de 
Taubaté e os maiôs des-
filados por elas no des-
file moda praia.

Para a nova Miss, os 
trabalhos estão apenas 
começando. Alexia vai 
se preparar para o Con-
curso Miss Comerciária 
Paulista, onde repre-
sentará o Sincomerci-
ários de Taubaté e Re-
gião. O evento acontece 
em novembro, na Praia 
Grande, Litoral Sul de 
São Paulo, e participam 
todas as candidatas re-
presentantes dos Sinco-
merciários do Estado.

A Artesp (Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo) articulou com 
as 20 concessionárias que 
operam os 6,9 mil quilô-
metros de rodovias pau-
listas a participação em 
uma campanha pela doa-
ção de órgãos. A campa-
nha, em comemoração ao 
Setembro Verde, mês de-
dicado ao incentivo de do-
adores, é promovida com 
a Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos 
(ABTO).

Foram instalados 
338 painéis de exibição 

de mensagens variáveis 
(PMVs) com o texto mo-
tivacional da campanha: 
“Doe Órgãos, Doe Vida, 
Avise a sua Família”. Os 
painéis estarão dispos-
tos durante os 30 dias da 
campanha ao longo dos 
trechos mais movimenta-
dos das rodovias paulis-
tas.

Outras ações em con-
junto também estão pro-
gramadas: caminhadas, 
iluminação de prédios pú-
blicos e monumentos com 
a cor verde, e intervenções 
educativas.

Números
No Brasil, mais de 33 

mil pessoas estão na fila 
de espera para um trans-
plante de órgãos, segundo 
a ABTO. O número de doa-
dores tem aumentado nos 
últimos meses. Passou de 
13,3 doadores por grupo 
de um milhão de habitan-
tes para 14 doadores por 
milhão de habitantes, do 
primeiro para o segundo 
trimestre do ano. A meta é 
terminar a campanha com 
16 doadores para cada gru-
po de um milhão de habi-
tantes.

Mais da metade da 
população brasileira 
está acima do peso, 
segundo dados do Vi-
gitel 2014. A pesquisa, 
encomendada pelo Mi-
nistério da Saúde, foi 
realizada com mais de 
40 mil pessoas de to-
dos os estados brasilei-
ros e Distrito Federal. 
O sobrepeso está entre 
os principais fatores 
de risco para o desen-
volvimento de doenças 
cardiovasculares.

São cerca de 340 mil 
brasileiros que mor-
rem vítimas dessas do-
enças, de acordo com 
o Datasus. Os dados 
preocupam ainda mais 
os homens: estudo do 
Instituto Dante Paz-
zanese de Cardiologia 
de São Paulo aponta 

que 60% das vítimas 
são do sexo masculino, 
com média de idade de 
56 anos.

Para o Dr. Fran-
cisco Fonseca, presi-
dente da Sociedade 
Latino-americana de 
Aterosclerose - Solat, 
um pequeno conjun-
to de fatores de risco 
responde pela grande 
maioria das mortes 
por doenças do cora-
ção. “Entre eles, des-
tacam-se o tabagismo, 
o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas, 
alimentação inade-
quada e falta de ativi-
dade física”, explica o 
cardiologista.

Segundo o Vigitel 
2014, a frequência de 
homens fumantes no 
Brasil é maior do que a 

de mulheres. Eles ain-
da consomem poucas 
frutas e hortaliças e 
apresentam consumo 
excessivo de sal, dife-
rente das mulheres.

Para evitar sustos, o 
Dr. Francisco Fonseca 
esclarece que a melhor 
conduta é a prevenção. 
“Consultas regulares 
ao médico são essen-
ciais para avaliar os 
fatores de risco, como 
controle de níveis de 
colesterol e pressão 
arterial, além de ava-
liação física. Hábitos 
simples e fáceis de 
adotar podem fazer 
toda a diferença para a 
saúde cardiovascular, 
como uma alimenta-
ção equilibrada, que 
inclua gorduras boas, 
por exemplo”, finaliza.

Sincomércio elege Miss Comerciária 2016

doação de órgãos: 
campanha de incentivo 
ganha rodovias paulistas

Cura do câncer infantil chega a 70% 
dos casos com diagnóstico

homens são mais 
suscetíveis a 
desenvolver doenças 
cardiovasculares

O câncer infantil fi-
gura atualmente como a 
segunda causa de morte 
na faixa etária entre 1 e 
19 anos, perdendo ape-
nas para causas externas, 
como acidentes e violên-
cia. Apesar disso, o índice 
de cura pode chegar a 70% 
dos casos se houver diag-
nóstico precoce. O alerta 
é da Sociedade Brasileira 
de Oncologia Pediátrica e 
da Confederação Nacional 
de Instituições de Apoio e 
Assistência à Criança e ao 
Adolescente com Câncer 
que promove a campanha 

Setembro Dourado no in-
tuito de ampliar a cons-
cientização em prol da 
causa.

De acordo com as enti-
dades, no Brasil, a taxa de 
cura do câncer infantil gira 
em torno de 50% dos casos 
– índice bastante distante 
de países como os Estados 
Unidos, onde a taxa é de 
80%. A campanha destaca 
que o tratamento, nestes 
casos especificamente, vai 
muito além do papel exer-
cido por hospitais e defen-
de o empenho de diversos 
setores na luta contra a 

doença.
Câncer em crianças X 

câncer em adultos
Dados do Instituto Na-

cional do Câncer (Inca) 
apontam 12 mil novos 
diagnósticos de câncer in-
fantil no Brasil a cada ano, 
com pico de incidência na 
faixa de 4 a 5 anos e um 
segundo pico entre 16 e 18 
anos.

Os tipos mais comuns 
de câncer entre adultos 
são os carcinomas (como 
câncer de pulmão e cân-
cer de mama), provoca-
dos, em parte, por fato-

res ambientais e estilos 
de vida. Já em crianças, 
os tipos mais comuns 
são leucemia, tumores 
no sistema nervoso cen-
tral e linfomas (câncer 
dos gânglios linfáticos), 
geralmente com origem 
em células que se desen-
volveram em estágios ini-
ciais da gestação.

Sinais a serem 
investigados

Os principais sinais de 
investigação em relação 
ao câncer infantil são:

- vômitos associados a do-
res de cabeça (sem náusea)

- desequilíbrio ao andar
- dificuldade na visão
- dores ósseas ou nas 

articulações
- movimentos limitados
- palidez insistente
- febre persistente
- emagrecimento
- fraqueza
- irritabilidade
- sudorese excessiva
- manchas roxas no 

corpo ou em pálpebras
- sangramento em geral
- diarreias crônicas
- dores frequentes nos 

dentes, não associadas a 
cáries

- dores abdominais 
prolongadas

- ínguas, gânglios ou 
nódulos indolores, com 
rápido crescimento, prin-
cipalmente no pescoço, 
axila ou virilhas

- nódulos ou pintas na 
pele, que crescem ou mu-
dam de cor

- secreção crônica dre-
nada pelo ouvido

- desenvolvimento pre-
coce de caracteres sexuais

- na região dos olhos, 
pupila branca ou total-
mente dilatada, protrusão 
do globo ocular.

Divulgação

Mensagens são exibidas nos 338 painéis de mensagens variáveis

A escolha aconteceu na quinta-feira (01), No Clube dos Comerciários

Divulgação
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Sem Gabriel, Dorival espera volta 
de Copete para manter esquema

Nem a crise econômica 
no País impede os torcedo-
res do Palmeiras de adqui-
rirem os produtos do time. 
O movimento é exatamen-
te o contrário. As lojas do 
clube verificam aumento 
nas vendas, impulsionado, 
em grande parte, pelos re-
sultados recentes da equi-
pe dentro de campo. O Pal-
meiras é o atual campeão 
da Copa do Brasil e lidera 
o Campeonato Brasileiro 
com três pontos de vanta-
gem sobre o Flamengo. A 
boa fase do Palmeiras faz 
com que a crise não atinja 
o bolso do torcedor.

“Não podemos negar a 
crise. O País vive um mo-
mento difícil. Mas, quando 
o time está bem, o torce-
dor não deixa de comprar. 
Ele faz um planejamento, 
reduz o número de itens, 
mas não deixa de lado sua 
paixão”, diz Tullio Formi-
cola Filho, diretor-executi-
vo da administradora das 
lojas do Palmeiras, Santos 
e Fluminense.

A rede abriu dez lojas 

O segundo desman-
che em 2016 pelo qual 
passou o Corinthians 
tem alguns objetivos: 
colocar as contas do 
clube em ordem. A 
decisão da diretoria é 
fazer caixa com as ne-
gociações e diminuir a 
folha salarial, que no 
início do ano bateu nos 
R$ 9 milhões. Esse va-
lor já caiu.

A negociação de 
Elias com o Sporting 
rendeu economia de R$ 
16 milhões. Isso porque 
o Corinthians devia ao 

próprio Sporting duas 
parcelas de 1 milhão de 
euros (R$ 3,6 milhões) 
pela compra do volante 
em 2014.

Essa dívida foi ‘ze-
rada’ e o Corinthians 
ainda se livrou de pagar 
R$ 500 mil por mês até 
o fim do contrato, que 
terminava em dezem-
bro de 2017. Elias tinha 
o maior salário do elen-
co.

As saídas de André, 
por baixo rendimento, 
e a de Bruno Henri-
que, por desejo do 

jogador, também aju-
daram a reduzir a fo-
lha mensal. Os novos 
contratados, casos de 
Jean e Gustavo, re-
cebem salários mais 
modestos.

O time que venceu 
o Brasileiro de 2015 era 
considerado caro de-
mais. Jogadores como 
Renato Augusto, Jad-
son, Ralf, Vagner Love e 
Gil já haviam sido nego-
ciados no início do ano. 
O Corinthians também 
economizou ao negociar 
Alexandre Pato com o 

Villarreal. O atacante 
recebia R$ 800 mil por 
mês e tinha contrato até 
dezembro.

Rildo treina 
com bola

Recuperado de 
uma lesão na coxa, o 
atacante Rildo voltou 
a treinar com bola no 
Corinthians neste do-
mingo, mas não sabe se 
continua no clube. Seu 
nome esteve envolvido 
em especulações e ele 
quase foi negociado 
com outra equipe para 

a sequência do Campe-
onato Brasileiro. Bota-
fogo e até o São Paulo 
sondaram empresários 
do atleta.

Rildo, que pertence 
à Ponte Preta, tem con-
trato com o Corinthians 
até dezembro. Por con-
ta de uma série de le-
sões, ele praticamente 
não jogou em 2016. 
Foram só duas partidas 
na temporada. Por isso, 
o atacante poderia ser 
negociado com outro 
time que disputa a Sé-
rie A. 

Embora tenha vol-
tado a treinar com bola 
nesse domingo no CT 
Joaquim Grava, Rildo 
não tem data para vol-
tar a jogar. O time de 
Cristóvão Borges en-
frenta o Sport, quin-
ta-feira, às 19h30, no 
Itaquerão, pela 23ª 
rodada do Brasileirão. 
Com dores muscula-
res, o meia Guilher-
me não participou dos 
treinos desse domin-
go, mas não deve ser 
problemas para a par-
tida.

Dorival Junior vai es-
perar o máximo que pu-
der para contar com o 
atacante Jonathan Copete 
na partida contra o Inter-
nacional, quinta-feira, às 
21 horas, no Beira-Rio, 
pela 23ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O co-
lombiano, que luta para se 
recuperar de desconforto 
muscular na coxa esquer-
da, tornou-se figura cen-
tral do elenco após a saída 
de Gabigol, vendido para 
o futebol italiano. 

Além da velocidade e 
capacidade de finalização, 
o atacante facilita a ma-
nutenção do esquema do 
técnico com três atacan-
tes. Caso o jogador não se 
recupere a tempo, Dori-
val deverá mudar o siste-
ma de jogo e escalar dois 
meias de armação. Nesse 
caso, o favorito é o argen-
tino Emiliano Vecchio. 
Copete faz fisioterapia 
diariamente para acelerar 
seu retorno. 

O jogo no Sul é vital 

para o Santos. Depois de 
chegar à liderança do Na-
cional, o time conquistou 
apenas quatro dos últimos 
15 pontos que disputou e 
caiu para quinto lugar. Na 
terça-feira, a diretoria deve 
se reunir com a construto-
ra WTorre para definir a 
mudança do local da parti-
da contra o Santa Cruz, dia 
18, para o Allianz Parque, 
estádio do Palmeiras. 

O Santos pretende au-
mentar a média de público 
e estreitar o relacionamen-

to com a construtora, que 
pode ser parceira no proje-
to da nova arena santista.

Na luta para voltar ao 
G4 do Brasileirão, o San-
tos também tentará se re-
abilitar da surpreendente 
derrota por 1 a 0 sofrida 
diante do Figueirense, no 
último dia 28, na Vila Bel-
miro, pela rodada passada 
da competição nacional. 
O resultado fez a equipe 
estacionar nos 36 pontos, 
um atrás do Corinthians, 
atual quarto colocado.

palmeiras fatura com dez novas 
lojas abertas apenas neste ano

do clube só neste ano - ao 
todo, já são 30. Além dis-
so, registra faturamento 
15% superior em relação 
a 2015 na venda de cha-
veiros, roupas, vestuário, 
acessórios, bazar e itens 
de cama, mesa e banho. 
Em relação ao Santos e 
Fluminense, o crescimen-
to é menor: foram duas 
novas lojas do Santos e 
uma do Fluminense. “Não 
há dúvida de que a paixão 
e as conquistas recentes 
do Palmeiras impulsionam 
esse consumo”, diz Tulio. 

A empresa não divul-
ga os valores absolutos 
das vendas. Também não 
revela a fatia que cabe ao 
Palmeiras em cada pro-
duto comercializado. Os 
benefícios para a saúde 
do clube, porém, são di-
retos. Em quase três anos, 
os associados do Avanti, 
programa de fidelidade do 
Palmeiras, gastaram mais 
de R$ 4 milhões em pro-
dutos das lojas franquea-
das. Entre 2014 e julho de 
2016, cerca de 21 mil só-
cios-torcedores compra-

ram adereços oficiais nas 
lojas do time. 

MULHERES - O car-
ro-chefe das vendas é a 
camisa oficial, que corres-
ponde a 50% dos negó-
cios. Os produtos voltados 
para o público feminino 
também têm curva ascen-
dente e reafirmam ten-
dência: as mulheres estão 
cada vez envolvidas com 
o futebol. Para estreitar 
a relação com o torcedor 
e estimular o consumo, 
as lojas do Palmeiras já 
realizaram desde 2014, 
ano do seu centenário, 
mais de 200 eventos, en-
tre sessões de autógrafos, 
lançamentos de livros e 
materiais esportivos, com 
craques do passado, atle-
tas do elenco ou persona-
lidades do clube.

BATENTE - O elenco 
do Palmeiras voltou aos 
treinos na segunda-feira 
à tarde, na Academia de 
Futebol, visando o clássi-
co de quarta-feira com o 
São Paulo, às 21h45, no 
Allianz Parque.

O zagueiro Rodrigo 
Caio retornou aos trei-
namentos no domingo, 
correu no gramado, mas 
ainda não tem escala-
ção assegurada no clás-
sico contra o Palmeiras, 
quarta-feira, às 21h45, no 
Allianz Parque, pela 23ª 
rodada do Brasileirão.

O jogador, que se re-
cupera de uma contusão 
muscular na coxa direita, 
deveria realizar um exame 
para saber a real condição 
de jogo, no qual o time do 
Morumbi terá pela frente 
o líder da competição e 
atuará para tentar sair da 
incômoda 11ª colocação.

Rodrigo Caio sofreu a 
contusão logo depois da 
conquista da medalha de 
ouro com a seleção olím-
pica no Rio de Janeiro. 
Ele chegou a ser convoca-
do pelo técnico Tite para 
estas duas rodadas das 
Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas da Copa de 2018 
com a seleção principal, 
mas foi cortado.

Caso Rodrigo Caio não 
possa atuar contra o Pal-
meiras no Allianz Parque, 
Ricardo Gomes deve man-

CorinthianS reDuz folha Salarial apóS 
DeSmanChe e eConomiza Com reforçoS moDeStoS

ter o jovem Lyanco na 
zaga ao lado de Maicon. 
Ricardo Gomes coman-
dou nesse domingo um 
treino tático no CT e tra-
balhou troca de passes e 
finalização ao gol. 

O time está pratica-
mente definido, com 
Luiz Araújo, Kelvin e 
Chávez no ataque. Wes-
ley deve atuar na lateral 
direita porque Buffarini 
está suspenso e Bruno, 
machucado. 

Segundo Ricardo 
Gomes, são pequenas 
as chances de Mena e 
Cueva jogarem porque 
ambos jogam pelas suas 
respectivas seleções nes-
ta terça-feira pelas Eli-
minatórias.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Atacante Rildo voltou 
a treinar com bola

Zagueiro Rodrigo Caio

Lojas apostam na presença de grandes ídolos

Atacante colombiano tem alegrado o treinador

roDriGo Caio volta 
aoS treinoS e lutará 
para enfrentar o líDer
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Após dez dias, a 
Bienal do Livro 
de SP terminou, 

no domingo (4), atraindo 
684 mil visitantes nesta 
edição, segundo a CBL (Câ-
mara Brasileira do Livro).

Os donos de canais de 
vídeo na internet foram as 
principais apostas da pro-
gramação e das editoras nes-
te ano, já que grande parte 
desse público é formado por 
estudantes adolescentes.

Apesar do número ser 
menor que em 2014, quan-
do 720 mil pessoas passa-
ram pela feira de livros, 
a organização fez um ba-
lanço positivo do evento. 

“A venda de varejo foi 
menor que a da última 
edição. Mas a venda de 
atacado, principalmente 

para livrarias, foi maior – 
o que acabou equilibrando 
as contas. Se, por um lado, 
fomos atrapalhados pela 
crise, por outro fomos sal-
vos pelo empresário que 
resolveu voltar a investir”, 
disse Breno Lerner, da 
editora Melhoramentos.

O maior movimento foi 
apontado no último final 
de semana. Os descontos 
comuns no fim da Bienal 
somados ao fato de o fim 
do evento ter ocorrido no 
início do mês, quando o 
salário dos visitantes pro-
vavelmente já foi pago ou 
está próximo de ser, fo-
ram apontados como os 
principais motivos para o 
aumento das compras.

Os youtubers realmen-
te foram as atrações mais 

procuradas durante a fei-
ra de livros. As palestras 
dos youtubers Kéfera, 
Lucas Rangel e Christian 
Figueiredo reuniram mul-
tidões de adolescentes que 
gritavam e tietavam en-
louquecidamente.

A programação con-
tou ainda com escritores 
de renome e profissionais 
ligados ao universo do 
livro, como o jornalista 
Caco Barcellos, a econo-
mista e jornalista Miriam 
leitão, os colunistas de 
jornal Ruy Castro e Gre-
gorio Duvivier, o cineasta 
Cláudio Assis, Marisa La-
jolo e Ignácio de Loyola 
Brandão foram algumas 
das centenas de atrações 
que atraíram os leitores 
durante a Bienal.

Bienal atrai mais 680 mil pessoas e 
youtubers são destaques da edição

Crianças e adolescentes formaram a maior parte de público que visitou a Bienal durante os 10 dias de show do evento

Ao todo, 684 mil pessoas foram à edição 2016 da maior feira literária do Brasil

Fenômenos da internet como Lucas Rangel e PC Siqueira foram as grandes atrações da sexta-feira na Bienal

O jornalista Caco Barcellos fez uma palestra 
sobre jornalismo investigativo O evento também contou com diversas apresentações culturais como teatro, música e dança

Fotos: Divulgação/Bienal
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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: 148/16
Comunicado de DEFERIMENTO: Cancelamento de Licença de Funcionamento/
Desativação do CEVS
Nº PROTOCOLO: 023157 DATA PROTOCOLO: 17/08/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000713-1-5  
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: VIDA OCUPACIONAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 19.974.392/0002-07
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA N°: 
1034
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: VICTOR ENRIKE MEIRELLES MERA CPF: 
32924315816
RESP. TÉCNICO: GISELE MERA SPADA CPF: 07115235848
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 80262 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 12/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.

Pindamonhangaba, 12 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 149/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0561/2014 DATA PROTOCOLO: 24/06/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000139-1-9 DATA VALIDADE: 26/08/2017
CNAE: 4771-7/02    COMERCIO VAREGISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: LELISAN FARMACIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.255.819/0007-49
ENDEREÇO: AV CEL FERNANDO PRESTES N°: 149
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: LUCIANA ELISA SANTIAGO CPF: 261.148.668-94
RESP. TÉCNICO: DENISE PAIVA MARCONDES CPF: 348.336.208-80
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 45.837 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 26/08/2016, 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, 26 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 150/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 021855 DATA PROTOCOLO: 02/08/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000150-1-6 DATA VALIDADE: 23/08/2017
CNAE: 4771-7/01    COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
RAZÃO SOCIAL: AMABILE MARIANO GONÇALVES ME
CNPJ/CPF: 09.676.195/0002-40
ENDEREÇO: AV PRINCESA DO NORTE N°: 295
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CIDADE NOVA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.440-060 UF: SP
RESP. LEGAL: AMABIELE MARIANO GONÇALVES CPF: 112.700.588-29
RESP. TÉCNICO: FERNANDA MAYUMI DE ANDRADE  CPF: 
314.522.318-69
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 36.734 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 23/08/2016, 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, 23 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 151/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 021847. DATA PROTOCOLO: 02/08/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000150-1-6 DATA VALIDADE: 23/08/2017
CNAE: 4693-1/00    DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA – COMERCIO ATACADISTA DE 
DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL: ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CNPJ/CPF: 55.980.684/0001-27
ENDEREÇO: ROD. VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS N°: 
3400
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    AGUA PRETA 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.403.610 UF: SP
RESP. LEGAL: MARIA HELOISA ALBUQUERQUE M. SIMÃO CPF: 
033.773.818-13
RESP. TÉCNICO: MARCIA DA COSTA PEREIRA  CPF: 178.943.168-90
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 32.700 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 23/08/2016, 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, 23 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 152/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017021 DATA PROTOCOLO: 13/06/2016
Nº CEVS: 353800601-865-000143-1-1 DATA VALIDADE: 23/08/2017
CNAE: 8650-0/04   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: MARY MARCIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03243225779
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ALFREDO VALENTINI N°: 197
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    TABAÚ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-360 UF: SP
RESP. LEGAL:  MARY MARCIA DOS SANTOS CPF: 03243225779
RESP. TÉCNICO: MARY MARCIA DOS SANTOS  CPF: 03243225779
CBO:  CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 176747-F - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 23/08/2016, 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, 23 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 153/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 021846 DATA PROTOCOLO: 02/08/2016
Nº CEVS: 353800601-212-000001-1-6 DATA VALIDADE: 20/06/2017
CNAE: 2121-1/01   INDUSTRIA DE MEDICAMENTO
RAZÃO SOCIAL: ZODIAC PRODUTOS FARMAVEUTICOS SA
CNPJ/CPF: 55.980.684/0001-27
ENDEREÇO: ROD. VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS  N°: 
3400
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    AGUA PRETA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12403-610 UF: SP
RESP. LEGAL:  MARIA HELOISA ALBUQUERQUE M. SIMÃO CPF: 
03377381813
RESP. TÉCNICO: MARCIA DA COSTA PEREIRA CPF: 17894316890
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 32700-SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 25/08/2016, 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, 25 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 154/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 019723 DATA PROTOCOLO: 08/07/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000083-1-1 DATA VALIDADE: 25/08/2017
CNAE: 8630-5/04   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE
RAZÃO SOCIAL: UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF: 02.064.028/0001-18
ENDEREÇO: PRAÇA PADRE JOÃO FARIA FIALHO N°: 51
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-190 UF: SP
RESP. LEGAL:  ACILIA APARECIDA CESAR LOURENÇO CPF: 
01952878861
RESP. TÉCNICO: HERCULE MARTINEZ PEREGRINO CPF: 75579049820
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 28690-SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 25/08/2016, 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, 25 de Agosto 2016.

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

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: 155/16
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
Nº PROTOCOLO: 022569 DATA PROTOCOLO: 10/08/2016
Nº CEVS: 353800601-869-000035-2-2  
CNAE: 8690-9/04   ATIVIDADE DE PODOLOGIA
RAZÃO SOCIAL: LUCY ANNE GHIRINGHELLI DOS SANTOS DIAS
CNPJ/CPF: 064.747.348-84
ENDEREÇO: RUA JOSIAS PEREIRA N°: 307
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    JARDIN REZENDE
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12422-400 UF: SP
RESP. LEGAL:  LUCY ANNE GHIRINGHELLI DOS SANTOS DIAS 
CPF: 064.747.348-84
RESP. TÉCNICO: LUCY ANNE GHIRINGHELLI DOS SANTOS DIAS 
CPF: 064.747.348-84
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.:   
     
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 25/08/2016, 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, 25 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 157/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 01473 DATA PROTOCOLO: 15/01/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000695-1-5 DATA VALIDADE:                               
30/08/2017
CNAE: 8630-5/04   ATIVIDADE DE ODONTOLOGIA 
RAZÃO SOCIAL: ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS
CNPJ/CPF: 333.417.558-88
ENDEREÇO: RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA N°: 790
COMPLEMENTO: SALA 7 BAIRRO:    SOCORRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12421-705 UF: SP
RESP. LEGAL:  ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS CPF:  
333.417.558-88
RESP. TÉCNICO: ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS CPF: 
333.417.558-88
CBO:  CONS.PROF. CRO N º INSCR.: 98618 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 30/08/2016, 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, 30 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 158/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 01473 DATA PROTOCOLO: 15/01/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000696-1-2 DATA VALIDADE:                               
30/08/2017
CNAE: 8630-5/04   ATIVIDADE DE ODONTOLOGIA / EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS
CNPJ/CPF: 333.417.558-88
ENDEREÇO: RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA N°: 790
COMPLEMENTO: SALA 7 BAIRRO:    SOCORRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12421-705 UF: SP
RESP. LEGAL:  ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS CPF:  
333.417.558-88
RESP. TÉCNICO: ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS CPF: 
333.417.558-88
CBO:  CONS.PROF. CRO N º INSCR.: 98618 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 30/08/2016, 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, 30 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 159/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017087 DATA PROTOCOLO: 13/06/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000104-1-3 DATA VALIDADE:                               
29/08/2017
CNAE: 8650-0/05   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: VANESSA CRISTINA SANTOS GOMES
CNPJ/CPF: 955.626.055-20
ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO MACHADO N°: 132
COMPLEMENTO: SALA 36 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-040 UF: SP
RESP. LEGAL:  VANESSA CRISTINA SANTOS GOMES CPF:  
955.626.055-20
RESP. TÉCNICO: VANESSA CRISTINA SANTOS GOMES CPF: 
955.626.055-20
CBO:  CONS.PROF. CREFITO N º INSCR.: 7376 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 29/08/2016, 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, 29 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 160/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 012330 DATA PROTOCOLO: 28/04/2016
Nº CEVS: 353800601-472-000279-1-0  
CNAE: 4724-5/00   COMERCIO VAREJISTA
RAZÃO SOCIAL: JESSICA BRANDÃO ME
CNPJ/CPF: 17.757.940/0001-22
ENDEREÇO: RUA PAULO CÉSAR BITTENCOURT DE CARVALHO N°: 
85
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    ARARETAMA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.423-530 UF: SP
RESP. LEGAL:  JESSICA BRANDÃO CPF:  392.256.898-02
RESP. TÉCNICO: THAIZ MONTEIRO GOMES DE SOUZA CPF: 
382.910.638-02
CBO:  CONS.PROF. CRN N º INSCR.: 36970 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 31/08/2016, 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, 31 de Agosto 2016.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 161/16
Comunicado de DEFERIMENTO: Cancelamento de Licença de Funcionamento/
Desativação do CEVS
Nº PROTOCOLO: 0991. DATA PROTOCOLO: 19/08/2016
Nº CEVS: 353800601-561-000592-0-0  
CNAE: 8630-5/02 BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADO EM 
SERVIR    BEBIDAS
RAZÃO SOCIAL: BRUNA CRISTINA SILVA MOTA DE JESUS
CNPJ/CPF: 23.084.831/0001-94
ENDEREÇO: RUA PAULO CESAR B. CARVALHO N°: 34
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    ARARETAMA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.423-530 UF: SP

RESP. LEGAL: 
BRUNA CRISTINA MOTA DE JESUS 
CPF: 375.646.908-52

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 19/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.

Pindamonhangaba, 19 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

COMUNICADO

REDECINE SUL CINEMAS LTDA. inscrita no Cnpj n° 18.672.374/0001-
19 e Inscrição Estadual nº 528.094.290-118, estabelecida a Rua 
Alcides Ramos Nogueira nº 650 - loja A02,  Bairro Mombaça, na cidade 
Pindamonhangaba - SP, declara para os devidos fins de direito que 
extraviou o Livro de Registro de utilização de documentos e Termos de 
ocorrências, Modelo 6 de 13/08/2013 nº 01, preenchido parcialmente.
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Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba convocados 
e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização da 8ª Reunião 
Ordinária 2016, cuja pauta vem a seguir: 

 

 Abertura 

• Hino Nacional  
• Hino Municipal  

Pauta  

• Apreciação das Atas da 5º e 7º reuniões ordinárias  
• Panteão Nacional Guarda de Honra de Dom Pedro I Igreja São José. 
• Capela Sant’Ana,  
• Usina Izabel 
• Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba. 

  
 

Local: Museu Histórico e Pedagógico  Dom Pedro 1 e Dona Leopoldina  – Rua Mal. Deodoro da 
Fonseca , 246, Centro , Pindamonhangaba – SP 
 
Data: 06/09/2016 as 18:30 
 
Tempo estimado de duração: 2 horas. 
 
 

Gustavo Felipe Cotta Tótaro 
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 

de Pindamonhangaba. 

ORDEM DO DIA

32ª  Sessão  Ordinária  do  ano  de  2016,  a  realizar-se  no  Palácio

Legislativo “Dr.  Geraldo José Rodrigues Alckmin”,  no próximo dia 12

de setembro de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 82/2016 , do Vereador Professor Eric de Oliveira, 

que “Altera a denominação da antiga Rua 60 do bairro Araretama para 

Rua NILO HENRIQUE FERNANDES (Presbítero)”.

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição

dos Senhores Vereadores no livro próprio.

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 237/16 - Calçada 
 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(A). LUCILENE 
NEPOMUCENO, responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL ANTONIO DE 
MORAES, s/nº, Bairro TRIANGULO, inscrito no município sob as sigla 
SE23.01.04.046.000, QUADRA F, LOTE 54, para que efetue a construção de calçada 
no referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01. 
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, 
os serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que 
cobrará os custos do trabalho efetuado. 

 
 
 

Gastão José Schmidt 
Gerente do Setor de Posturas 
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 331/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Carmen Lucia Rodrigues Conti, 
proprietária do veículo com placa FTA1797 a comparecer ao Setor de Fiscalização de 
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da 
Estrada do Atanázio, no período de abril a outubro de 2015. Ressaltamos que a proprietária 
teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 25/08/2016, data em que a Notificação 
331/2016 foi publicada pelo Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.

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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Moacir Francisco de Oliveira, 
proprietário do veículo com placa ENX4772 a comparecer ao Setor de Fiscalização de 
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da 
Estrada do Atanázio, no período de maio a junho de 2015. Ressaltamos que o proprietário 
teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 25/08/2016, data em que a Notificação 
349/2016 foi publicada pelo Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.

 
CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 

CMI - Conselho Municipal do Idoso – Resolução n.13/2016 
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro - Pindamonhangaba – SP – Tel.: (12) 3642.7447 

 

RESOLUÇÃO Nº. 13, de 4 de agosto de 2016. 

Dispõe sobre a relação de projetos apresentados e aprovados em atendimento ao Edital 

n.1/2015 – FMI – Fundo Municipal do Idoso, autoriza a captação de recursos, via FMI, 

e dá outras providências. 

 O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 

4.492/2006, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando a deliberação da 7ª reunião ordinária, ocorrida em 4 de agosto de 

2016, 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam cadastrados junto ao banco de projetos deste Conselho, para 

financiamento via FMI, os projetos abaixo identificados, conforme anexo I, que foram 

apresentados, analisados e aprovados em atendimento ao Edital n.1/2015. 

Parágrafo 1º: O desenvolvimento dos respectivos projetos está condicionado a 

disponibilidade de recursos, no FMI. 

Parágrafo 2º: Os projetos estão autorizados para desenvolvimento ao longo do ano 

de 2017, podendo ser iniciado ainda em 2016, desde que haja recursos suficientes para o 

seu financiamento, deliberados em plenária deste Conselho Municipal. 

 

Art. 2º. Ficam as entidades proponentes autorizadas a iniciarem captação de 

recursos, junto às pessoas físicas e jurídicas do município e região, a fim de financiamento 

integral ou parcial das propostas apresentadas. 

 

Art. 3º. Após a captação de recursos, destinados ou não, ao desenvolvimento dos 

respectivos projetos, a deliberação pela autorização de repasse deverá acontecer em 

plenária deste Conselho. 

Parágrafo 1º: Se a captação de recursos for de caráter parcial, inferior ao 

orçamento apresentado, os planos de trabalhos deverão ser ajustados e passar por nova 

análise da Comissão competente do CMI. 

Parágrafo 2º: A fim de subsidiar a decisão da plenária, os proponentes deverão 

apresentar Plano de aplicação dos recursos captados. 

 

 
CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 

CMI - Conselho Municipal do Idoso – Resolução n.13/2016 
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro - Pindamonhangaba – SP – Tel.: (12) 3642.7447 

 

Art. 4º. A entidade beneficiada deverá prestar contas conforme dispõe o artigo 7º 

da Lei nº. 5.221/2011.  

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua aprovação e publicação. 

 

 

Adilson Lima da Silva 

Presidente do CMI - Gestão 2015/2017 

 

 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 

Entidade – Proponente Projeto 

Valor inicial estimado para 

financiamento integral  

(12 meses) – R$ 

ACCI – Cônego Nestor José de 

Azevedo 

DANÇA FOLCLÓRICA SENIOR 8.000,00 

CORAL SOM DO CORAÇÃO 19.000,00 

ACCI – Francisca Inácio Ribeiro PROJETO SEARA 26.000,00 

CIMC – Convivência de Idosos de 

Moreira Cesar 
PROJETO VIDA MELHOR 18.000,00 

Lar Irmã Terezinha 
Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional de Idosos 

Lar São Vicente de Paulo 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PINDAMONHANGABA 

 
 

SEDE: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 43, Centro - CEP 12.401.010 - Pindamonhangaba-SP  fone (12) 3642-6822 
CNPJ 48.399.406/0001-15 - DECLARADA DE UTLILIDADE PÚBLICA PELA LEI Nº 1377 DE 17/12/1973 

e-mail: assocdosservidores@gmail.com  site: www.pindavale.com.br/aspmp 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL  
 
 

O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos 

Municipais de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições conforme estatuto  artigo 22, 

letra B, convoca todos os associados em dia com suas obrigações estatutárias e quites com 

as mensalidades, para a eleição dos membros da nova diretoria no período 01/01/2017 á 

31/12/2020, a ser realizada dia 25 de setembro de 2016, no escritório da ASPMP, situada na 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 43, Centro, das 08 :00 às 16:00 horas. 

 

 
 
 

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS CARDOSO 
Presidente da ASPMP 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDITAl DE NOTIFICAÇÃO

CONTROlE 252/16 - lIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SR(a) JOSÉ BENEDITO 
ROSA, responsável pelo imóvel situado a RUA WILSON PIRES CESAR Quadra 17, 
Lote 33 Bairro CIDADE JARDIM, inscrito no município sob a sigla SE22.15.12.004.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

 PREFEITURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
PUBlICIDADE DOS PROCESSOS DE lICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2016 (PMP 23965/2016) 
Para “contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra 
para execução de calçamento intertravado com blocos pré-moldados de concreto em 
diversos locais”, com entrega dos envelopes dia 27/09/16 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 119/2016 (PMP 12392/2016) – reabertura 
Para “aquisição de materiais elétricos para expansão do parque de iluminação pública 
no Município de Pindamonhangaba, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e 
Viação”, com entrega dos envelopes dia 27/09/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 135/2016 (PMP 13966/2016) – reabertura 
Para “contratação de serviço especializado de chaveiro para os prédios da Secretaria de 
Educação para o período de 10 meses”, com entrega dos envelopes dia 26/09/16 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 137/2016 (PMP 13972/2016) – reabertura 
Para “aquisição de medicamentos homeopáticos”, com entrega dos envelopes dia 26/09/16 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 138/2016 (PMP 13973/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressões e 
cópias (outsourcing), pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 29/09/16 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 149/2016 (PMP 14945/2016) – reabertura 
Para “aquisição de mobiliário para atender as unidades de ensino e prédios da Secretaria 
de Educação e Cultura”, com entrega dos envelopes dia 23/09/16 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO Nº. 160/2016 (PMP 16006/2016) – reabertura 
Para “aquisição de peças de reposição para máquinas pertencentes à Secretaria de Obras 
e Serviços, desta municipalidade, conforme especificações, quantitativos e condições 
relacionados no Termo de Referência”, com entrega dos envelopes dia 28/09/16 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 174/2016 (PMP 16972/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em 
oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, 
para realização de exames, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 
23/09/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 183/2016 (PMP 18071/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de audiometria de 
tronco cerebral ou BERA (Brain Evoked Response Audiometry), pelo período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes dia 27/09/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 186/2016 (PMP 18328/2016) – reabertura 
Para “aquisição de materiais para atividades circenses e oficina de circo do CEU (Centro 
de Artes e Esportes Unificado) de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes dia 
28/09/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 192/2016 (PMP 18340/2016) 
Para “aquisição de 246 títulos, totalizando 984 exemplares de livros destinados à montagem 
da biblioteca do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado de Pindamonhangaba”, com 
entrega dos envelopes dia 29/09/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 212/2016 (PMP 13401/2016) 
Para “aquisição de materiais de expediente, e materiais que compõem o kit escolar da rede 
municipal de ensino”, com entrega dos envelopes dia 21/09/16 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAl ***

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2016 (PMP 2567/2016) 
Comunicamos a rerratificação dos seguintes itens do edital da licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem 
do Município de Pindamonhangaba: a) da pontuação constante no item 8.2.4.4.1 do 
edital, onde se lê: ”graduação 2,5 pontos; pós graduação 5 pontos; mestrado 7,5 pontos; 
doutorado 10 pontos” leia-se “graduação 5 pontos; pós graduação 10 pontos;  mestrado 15 
pontos; doutorado 20 pontos”; b) no item 8.2.4.2 onde se lê: “8.2.4.2 Engenheiro Pleno” leia-
se “8.2.4.4.2 Engenheiro Pleno”; c) a pontuação constante no item 8.2.4.4.2 (numeração 
retificada), onde se lê: ”graduação 2,5 pontos; pós graduação 5 pontos; mestrado 7,5 
pontos; doutorado 10 pontos”   leia-se  “graduação 5 pontos; pós graduação 10 pontos;  
mestrado 15 pontos; doutorado 20 pontos”. As demais informações continuam inalteradas. 
Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, no 
site da Prefeitura ou através do telefone 12 3644-5600. 

*** HOMOlOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 151/2016 (PMP 15992/2016) 
A autoridade superior, após análise técnica das propostas e análise da demonstração do 
item 01, ambas feitas pelo Departamento de Informática, homologou, em 02/09/2016, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de lousa panorâmica e tela interativa, 
projetor multimídia, notebook, instalação e configuração da lousa/projetor e capacitação 
dos educadores da rede pública de ensino”, em favor das empresas: Acqualife Comercial 
EIRELI EPP, o item 02 no valor unitário de R$ 4.690,00; Educateca Soluções Serviços e 
Comércio de Produtos de Informática Ltda, o item 01 no valor unitário de R$ 19.435,00, e 
item 04 no valor unitário de R$ 7.003,00; Suprinet Suprimentos para Informática Ltda EPP, 
o item 03 no valor unitário de R$ 2.750,00. 

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: 0511227-07.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Luiz Cláudio Ribeiro 
 

 
 

 
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: Luiz Claudio Ribeiro 
Documentos da Executada: nada consta 
Execução Fiscal nº: 0511227-07.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 05/01/2009 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0029839 e/ous 
Valor da Dívida: R$1.396,87 em 23/11/2010 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2016. 
 
 

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

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: 0522842-62.2008.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Fama Mat. Construção e Edificações Ltda e outro 
 

 
 

 
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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 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: Fama Mat Construcao e Edificacoes Ltda 
Documentos da Executada: nada consta 
Execução Fiscal nº: 0522842-62.2008.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição: 10/01/2008 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0055754 e/ous 
Valor da Dívida: R$2.055,25 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de julho de 2016. 
 
 

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

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: 0511951-11.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação 

disponível >> 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Cacilda Azevedo Paula Machado 
 

 
 

 
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 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: Cacilda Azevedo Paula Machado 
Documentos da Executada: N/C 
Execução Fiscal nº: 0511951-11.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo  
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: PREJ. 
Valor da Dívida: R$ 761,94 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 2016. 
 
 

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

| 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA:05/09/2016 
 

FUNÇÃO
ATENDENTE DE TELEMARKETING 
CHAPEIRO DE LANCHE 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 
MOTORISTA ESCOLAR (com habilitação D e curso de transporte escolar) 

 
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 



esportes
6 de setembro de 2016TERÇA-FEIRApindamonhangaba

Tribuna do Norte

Após duelos tensos com Colômbia, 
Brasil se prepara para outra guerra

A proximidade do jogo com 
a Colômbia trouxe de volta lem-
branças recentes, e nada agra-
dáveis, à seleção brasileira. Os 
últimos confrontos com o ad-
versário de hoje, às 21h45, na 
Arena Amazônia foram pesados 
e bastante violentos. Existe a 
perspectiva de que isso se re-
pita do duelo em Manaus e os 
jogadores estão sendo alertados 
para a importância de não per-
der o controle.

O Brasil precisa vencer para 
entrar na zona de classificação 
à Copa de 2018, na Rússia, e 
um dos itens necessários para 
atingir o objetivo é não se deixar 
levar por catimba, provocações 
e deslealdades. “Não podemos 
perder a cabeça, temos de fazer 
nosso jogo em paz, tranquilos. 
Se estivermos concentrados, um 
ajudando o outro, com tranquili-
dade, poderemos fazer um bom 
jogo”, diz o volante Paulinho.

Ele participou da partida 
pelas quartas de final da Copa 
de 2014 (Brasil 2 a 1), em que 
Neymar foi atingido pelo lateral-
direito Zuñiga e sofreu contusão 
na vértebra que o tirou do Mun-
dial, e prevê a possibilidade de o 
jogo de terça ser muito duro. 

“Pode ser que haja uma entra-
da ou outra mais forte, pode ter 
confronto, choque, mas temos 
que ter a cabeça no lugar”, diz. 

Paulinho só tem uma certeza: 
qualquer que seja a característi-
ca do jogo, ele será duríssimo 
por causa da qualidade técnica 
dos colombianos. “Todos sabem 
a dificuldade que vamos enfren-
tar, por ser uma grande seleção 
e ter grandes jogadores”.

Desde que o futebol de 5, 
praticado por atletas com defici-
ência visual, foi incluído nos Jogos 
Paralímpicos, em 2004, a equipe 
brasileira foi a única a conquistar 
medalhas de ouro na modalidade. 
Os atletas brasileiros subiram 
no degrau mais alto do pódio em 
Atenas (2004), Pequim (2008) e 
Londres (2014) e, neste ano, que-
rem conquistar o tetracampeona-
to paralímpico no Rio de Janeiro.

O presidente da Confederação 
Brasileira de Desportos de Defi-
cientes Visuais (CBDV), Sandro 
Laina, conta com orgulho que o 
futebol de 5 do Brasil também é 
campeão mundial e não perdeu 
nenhum campeonato desde 2006. 
“O futebol de 5 ganhou todas as 
competições que disputou, e chega 
muito forte em busca do tetracam-
peonato paralímpico”, diz Laina.

O futebol de 5 é praticado 
apenas por atletas cegos, com ex-
ceção dos goleiros, que enxergam 
normalmente. As partidas podem 
ser jogadas em uma quadra de gi-
násio ou de grama sintética, com 
as mesmas medidas do futebol de 
salão. Nas laterais, são colocadas 
barreiras para que a bola não 
saia da linha.

Os times são compostos por 
cinco jogadores: um goleiro e qua-
tro na linha, que usam vendas pra 
deixar todos em condições iguais, 

Neymar foi atingido pelo lateral Zuniga, que o tirou do Mundial

O goleiro Alisson também 
prefere ver a dificuldade mais 
pelo aspecto técnico do que por 
fatores como violência e antijo-
go. “Vai ser uma partida dura. A 
Colômbia cresceu e sempre ten-
ta complicar. Tem o James Ro-
dríguez, que é o principal joga-
dor, mas precisamos neutralizar 
as jogadas de todos e fazer uma 
apresentação segura.” 

Emocional de Neymar
 
A maneira com que Neymar 

vai se comportar emocional-
mente é motivo de preocupação. 
Isso porque as partidas contra a 
Colômbia têm sido uma guerra 

para o atacante. Além daque-
le jogo da Copa de 2014, ele foi 
perseguido em campo em amis-
toso realizado meses depois em 
Miami e, na Copa América de 
2015, realizada no Chile. Lá, foi 
provocado durante todo o tem-
po no jogo em que o Brasil per-
deu por 1 a 0.

Neymar acabou expulso após 
o encerramento daquela partida 
por se envolver num atrito com 
o zagueiro Murillo, com Zuñiga 
e o atacante Bacca. Depois, se 
desentendeu com o juiz chileno 
Enrique Osses e toda a confusão 
lhe custou quatro partidas de 
suspensão.

Tudo indica que o tom provo-

cativo contra Neymar irá se repe-
tir em Manaus. Aliás, já começou 
fora de campo. Nesse domingo, 
tanto Murillo quanto o volante 
Perez disseram “não gostar” do 
comportamento de Neymar, ale-
gando que o brasileiro procura 
humilhar os rivais em campo.

Lembraram também do jogo 
recente pela Olimpíada do Rio, 
disputado no Itaquerão, quan-
do Neymar deu um pontapé no 
meio-campista Roa e só recebeu 
cartão amarelo. Naquela parti-
da, o brasileiro foi alvo de várias 
faltas violentas na primeira eta-
pa. Os colombianos se reveza-
ram para atingi-lo.

Os rivais, aliás, estão pro-
curando jogar para o Brasil a 
possibilidade de haver tumulto. 
“Estamos preparados para não 
entrar em provocações, temos 
de nos concentrar em jogar a 
partida. Temos de evitar a pro-
vocação”, disse o volante Carlos 
Sanchez à imprensa de seu país.

Mesmo time

O técnico Tite deu indicação 
no treino desse domingo de que 
não vai mexer na equipe para a 
partida de terça-feira. Ele ainda 
não confirmou, mas a tendência 
é repetir o time que iniciou o 
confronto com o Equador, com 
Willian no meio de campo. Phi-
lippe Coutinho entrou bem, mas 
deverá continuar no banco.

Uma cena engraçada marcou o 
treinamento. Neymar foi “assedia-
do” por mosquitos ao entrar em 
campo, tentou se livrar deles com 
tapas, mas só sossegou quando re-
cebeu um frasco de repelente.

Não houve 
relatos de 
zika entre 
participantes 
da Olimpíada 
do Rio, diz OMS

Depois de polêmica en-
volvendo a desistência de 
atletas de participar dos 
Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro por receio de 
serem contaminados pelo 
vírus Zika, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
divulgou nota dizendo que 
não foram relatados casos 
confirmados da doen-
ça entre os participantes 
do evento, tanto atletas 
quanto turistas. O Comitê 
de Emergência sobre Zika 
e Microcefalia da OMS pa-
rabenizou o Brasil pelas 
medidas de saúde toma-
das durante os Jogos.

Segundo balanço do 
Ministério da Saúde, nos 
17 dias de competição, 
período em que o Rio re-
cebeu 1,2 milhão de turis-
tas, o Centro Integrado de 
Operações Conjuntas da 
Saúde Nacional registrou 
11.235 atendimentos den-
tro e fora das instalações 
olímpicas, estádios da 
competição e outros lo-
cais de grande concentra-
ção de turistas. Do total, 
10.157 foram atendimen-
tos clínicos, 932 traumas, 
30 atendimentos de doen-
ças de notificação compul-
sória e 365 remoções para 
unidades de saúde.

No período, foi con-
siderado mínimo o risco 
de contrair zika no Brasil. 
Foram registrados  dois 
casos suspeitos – um foi 
descartado e o outro, con-
siderado inconclusivo. Em 
maio deste ano, o receio 
de proliferação da doença 
internacionalmente levou 
pesquisadores a pedir o 
adiamento dos Jogos no 
país, porém, o governo 
assegurou que a trans-
missão do vírus no mês de 
agosto costuma ser míni-
ma e a OMS reiterou que 
considerava o adiamento 
desnecessário.

Ainda segundo o ba-
lanço, durante os Jogos 
Olímpicos, foram regis-
tradas seis mortes no Rio 
de Janeiro, sendo qua-
tro brasileiros e três es-
trangeiros. Nas demais 
cidades-sede da compe-
tição não foram notifica-
dos óbitos. As causas das 
mortes são decorrentes 
de violência interpessoal 
ou naturais (infarto agu-
do do miocárdio, varizes 
esofagianas, afogamento 
e pneumonia em portador 
de HIV).

Invicto no futebol de cegos, 
Brasil quer conquistar 
tetracampeonato no Rio

já que cada atleta tem um grau di-
ferente de deficiência visual. Cada 
time tem também um chamador, 
que fica atrás do gol adversário 
orientando o ataque de seu time. 
Nos momentos de cobrança de 
falta ou pênalti, ele bate nas tra-
ves com um objeto metálico para 
fazer barulho e indicar ao atleta a 
posição do gol.

O silêncio é fundamental du-
rante um jogo de cegos e a torcida 
só deve se manifestar na hora do 
gol. A bola usada tem guizos no 
interior, para que os jogadores 
possam identificar sua posição 
pelo som. As partidas têm dura-
ção de 50 minutos, divididas em 
dois tempos de 25 minutos.

Nos Jogos Paralímpicos deste 
ano, o de futebol de 5 será dispu-
tado nos dias 09, 11, 13, 15 e 17 de 
setembro no Centro Olímpico de 
Tênis, dentro do Parque Olímpico 
da Barra.

Futebol de 7

Na Paralimpíada também há 
outro tipo de futebol, que é dis-
putado por atletas com paralisia 
cerebral, decorrente de sequelas 
de traumatismo crânio-encefálico 
ou acidentes vasculares cerebrais. 
Os jogadores pertencem às classes 
menos afetadas pela paralisia cere-
bral e não usam cadeira de rodas.

As partidas podem ser jogadas numa quadra de ginásio ou 
de grama sintética

Nesse esporte, que está nas 
Paralimpíadas desde 1984, o Bra-
sil já conquistou duas medalhas: 
bronze em Sydney (2000) e prata 
em Atenas (2004). Para este ano, 
a meta é conquistar o ouro inédi-
to. “Queremos chegar no pódio, 
mas se disser que obrigatoriamen-
te tem que ser o ouro, posso estar 
sendo exigente demais porque os 
adversários têm uma qualida-
de muito grande”, diz o diretor 
técnico da Associação Nacional 
de Desportos para Deficientes 
(Ande), Felipe Jacovazzo.

O campo do futebol de 7 é 
menor que um campo de futebol 
convencional e cada time tem sete 
jogadores, incluindo o goleiro, e 

cinco reservas. A partida dura 
60 minutos, divididos em dois 
tempos.

Os atletas são classificados em 
classes de 5 a 8, de acordo com o 
grau de comprometimento físico, 
sendo que o maior número repre-
senta o maior potencial funcional. 
Durante a partida, o time deve ter 
em campo no máximo dois atletas 
da classe 8 (menos comprometi-
dos) e, no mínimo, um da classe 5 
ou 6 (mais comprometidos).

A delegação brasileira na 
Paralimpíada do Rio de Janeiro é 
composta por 287 atletas, que vão 
competir em 22 modalidades. Ao 
todo, 4350 atletas de 160 países 
vão participar da competição.

Divulgação

Divulgação
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