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Mulher é culpada pelo estupro,
segundo um terço dos brasileiros
Rovena Rosa/Agência Brasil

Um em cada três brasileiros
acredita que, nos casos de estupro, a culpa é da mulher, de
acordo com pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgada na quarta-feira (21). Segundo o levantamento, 33,3% da população

brasileira acredita que a vítima
é culpada.
A pesquisa mostrou que,
entre os homens o pensamento ainda é mais comum: 42%
deles dizem que mulheres que
se dão ao respeito não são estupradas.
PÁGINA 5

SKATISTA
DA REGIÃO É
FINALISTA DO
MUNDIAL DE SKATE
DE RUA AMADOR

Preço da
gasolina deve
baixar ainda
este ano

ESPORTES 6

GOLPE

Em junho deste ano, milhares de mulheres foram às ruas protestar contra “a cultura do
estupro”. O “Ato Por Todas Elas” reuniu mais de 30 mil mulheres na capital paulista

Ladrões se
passam por
funcionários
da Bandeirante
Energia

Vacina contra zika
deve ser testada em
humanos em breve
O Instituto Butantan pode
começar, em dois meses,
a testar em humanos uma
vacina contra o vírus da zika.
O projeto, que é resultado de
uma parceria com um instituto americano, é de uma vacina
de DNA.
Cientistas do instituto têm
uma reunião com a Anvisa ain-

PÁGINA 5

A Petrobras deve anunciar
até o ﬁm do ano uma redução
no preço da gasolina. A intenção
é alinhar o preço praticado no
Brasil com os do mercado internacional.
PÁGINA 2
QUINTA-FEIRA
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Fonte - CPTEC/INPE

Divulgação

da esta semana para discutir a
aprovação dos testes clínicos
PÁGINA 3
As vacinas de DNA são
vistas como uma tendência
para o futuro, mas ainda
não existe nenhum produto
desse tipo aprovado para
uso comercial

Vale do Paraíba vai sediar etapa do Campeonato Brasileiro de Rally
A cidade de Taubaté será a sede, no próximo
ﬁnal de semana, da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally.

Com previsão de 197 quilômetros de prova, sendo 124 quilômetros de trechos cronometrados em estradas de cascalho, a prova

é considerada uma das mais duras da competição.
ESPORTES 6

A programação começa no sábado com o levantamento das especiais e a prova será disputada no domingo, a partir das 8 horas. A entrada é franca
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Judicialização da saúde: Motoristas que passarem
pela Dutra ganharão cartões
muitas causas para
tratar, poucas soluções feitos por crianças sobre
Sandra Franco*
Em tempos em que o Governo Federal
e operadoras de planos de saúde deixam
de suprir as necessidades (algumas vezes
irreais) dos pacientes, o Judiciário passou a ser uma porta de acesso quase sem
barreiras.
O crescente número de ações judiciais
na área da saúde tem representado uma
forte preocupação para a União e para as
outras esferas também. Prova disso está
no fato de, recentemente, o atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, ter defendido um "receituário" para os casos em
discussão nos tribunais que demandam
o custeio de remédios e tratamentos. A
proposta é a de que médicos informariam em um documento os tratamentos
e medicamentos adequados às terapias
já disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o CRM, registro profissional do médico, ficaria vinculado ao
processo.
De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, só no âmbito federal
os gastos do poder público com ações na
Justiça no setor saltaram de R$ 122,6
milhões, em 2010, para uma projeção
de R$ 1,6 bilhão em 2016. Somando o
desembolso de Estados e municípios, a
pasta estima que o valor chegue a R$ 7
bilhões neste ano. De acordo com o ministro, apenas quatro dos dez medicamentos mais demandados na Justiça têm
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que faz o Judiciário interferir também na competência
da agência reguladora, pois libera para o
uso o medicamento ainda em análise.
Esses números constatam que a saúde
no Brasil sofre os efeitos de uma má gestão política, econômica e administrativa.
É preciso mais que do que ações pontuais para que se resolva ou, pelo menos,
amenize a situação atual. Não se pode olvidar que há também uma cultura de favorecimento diretamente ao médico, seja
por meio da prescrição de medicamentos
desnecessários com incentivos financeiros por fornecedores e laboratórios, seja
por honorários profissionais que o médico irá receber pelo procedimento. Temse assistido ao desmanche de quadrilhas
formados por profissionais da saúde com
escopo de fraudar o sistema de saúde
quer público quer privado, por exemplo,
ao prescrever medicamentos pela marca,
em vez de indicar apenas o princípio ativo.
Canta-se por todos os cantos desse
país continental que o sistema de saúde
está à beira de um colapso. Os pacientes brasileiros sofrem com a falta de leitos, de atendimento de qualidade, com
equipamentos decentes para exames e

diagnósticos, com o tempo de espera
para cirurgias e procedimentos, com a
distribuição e o preço de medicamentos.
Sem esquecer que a falta de políticas de
promoção à saúde, tal como tratamento
de água e saneamento básico colaboram
para a indústria da doença.
É desejável que sejam criadas varas
especiais nos Estados para recebimento
dos processos judiciais de solicitação de
atendimento ao SUS, como pedidos de
medicamentos e de tratamento hospitalar. É fundamental ter um juiz especializado na área da saúde para que decisões
mais justas sejam tomadas para a sociedade. Ainda que os pedidos sejam para
favorecimento do indivíduo, na maioria
das vezes, a decisão de forma indireta
atingirá a sociedade, seja pelos recursos
desviados de programas coletivos, seja
porque os gastos dos sistemas privados
influenciam diretamente no aumento
das mensalidades de todos os usuários.
A cultura do cidadão de entender a
Saúde como um direito de todos, de forma a que não se poderá suprir apenas os
interesses individuais também é essencial. Aquele que usa seu plano de saúde
para exames desnecessários ou judicializa para procedimentos e medicamentos
que nem sequer utiliza também colabora
para o caos na Saúde.
O Supremo Tribunal Federal (STF),
após pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso, suspendeu recentemente
o julgamento conjunto de Recursos Extraordinários, que tiveram repercussão
geral reconhecida, e que tratam do fornecimento de remédios de alto custo não
disponíveis na lista do Sistema Único de
Saúde (SUS) e de medicamentos não registrados na Anvisa. O único voto até o
momento foi o do relator, ministro Marco Aurélio, que entendeu que nos casos
de remédios de alto custo não disponíveis
no sistema, o Estado pode ser obrigado
a fornecê-los, desde que comprovadas a
imprescindibilidade do medicamento e
a incapacidade financeira do paciente e
sua família para aquisição, e que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência reguladora. Aguarda-se a posição final da Corte
superior, que pode trazer ainda mais polêmica para esta infindável discussão.
Muitas causas para tratar. Muitos
problemas a resolver. Poucas soluções.

Fundação Dr. João Romeiro
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Ação pretende sensibilizar os motoristas com mensagens educativas
Com a comemoração
da Semana Nacional de
Trânsito, a CCR NovaDutra realiza, até domingo
(25) nas cidades do Vale
do Paraíba, a distribuição
de 30 mil cartões-postais
com mensagens sobre segurança viária, produzidos por alunos do 4º ano
do ensino fundamental
da rede pública de ensino,
participantes do Programa Caminhos para a Cidadania.
A ação pretende, além
de sensibilizar os moto-

ristas com mensagens
educativas, tem por objetivo permitir que as crianças coloquem em prática
os conhecimentos adquiridos por meio das ações
do Caminhos para a Cidadania.
A logística de distribuição prevê alternância nas
praças de pedágio, a fim
de evitar que o mesmo
motorista receba mais de
um cartão-postal.
Para que o ciclo seja
encerrado de forma positiva com os alunos, a

CCR NovaDutra incentiva
os receptores dos cartões
-postais a respondê-los, o
que reforça ainda mais a
importância do conteúdo
das mensagens.
Os motoristas que receberem os cartões-postais
e desejarem responder às
mensagens poderão fazê
-lo por meio do e-mail caminhos.cidadania@institutoccr.com.br. Todas as
respostas serão entregues
pela CCR NovaDutra às
escolas e chegarão aos
seus autores.

Petrobras deve anunciar
ainda neste ano redução
no preço da gasolina
Divulgação

*Sandra Franco é consultora jurídica
especializada em direito médico e da saúde, doutoranda em Saúde Pública, presidente da Comissão de Direito Médico e
da Saúde da OAB de São José dos Campos
(SP) e membro do Comitê de Ética para
pesquisa em seres humanos da UNESP
(SJC) e presidente da Academia Brasileira de Direito Médico e da Saúde – drasandra@sfranconsultoria.com.br

Inpe desenvolve app de
previsão do tempo e
intensidade de chuva
Pesquisadores do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) de Cachoeira Paulista estão desenvolvendo um aplicativo para celular para fazer a previsão
imediata de tempestades. A ferramenta
vai fornecer para a população informações sobre a ocorrência de raios, rajadas
de vento e chuvas de granizo. O app está
previsto para funcionar a partir de novembro.
Quem usar o aplicativo também vai
poder colaborar, indicando alguma tempestade e mandando imagens. Com o aplicativo será possível saber se a tempestade

conscientização viária

Último aumento nos preços dos combustíveis nas refinarias foi anunciado
em setembro do ano passado

vem acompanhada com raios ou granizo e
até os bairros da cidade afetados.
Além de reduzir o número de mortes causadas por deslizamentos de terra
e inundações, os dados serão aplicados
para expandir a agricultura de precisão,
diminuindo os prejuízos provocados por
eventos extremos.
Foram dez anos de pesquisa para chegar ao software que permite essa previsão
do tempo mais precisa. Ele vai transformar em informação acessível a todos dados de radares e outros instrumentos meteorológicos.

A Petrobras deve anunciar até o fim
do ano uma redução no preço da gasolina. A intenção é anunciar a medida junto
com uma nova política de preços para os
combustíveis, cujo critério será o alinhamento do preço praticado no Brasil com
os do mercado internacional.
Atualmente, a gasolina comercializada no Brasil está até 30% mais cara
que na média dos preços no exterior, de
acordo com cálculos de economistas que
acompanham esse mercado.
O último aumento nos preços dos
combustíveis nas refinarias foi anunciado em setembro do ano passado: 6% para
a gasolina e 4% para o diesel.

EXPEDIENTE

Desde então, a Petrobras vem obtendo elevada margem de lucro com a venda
de combustíveis, permitindo à empresa
recuperar parte das perdas que teve no
período em que o governo a obrigou a
manter os preços artificialmente represados.
A nova política de preços para os combustíveis está sendo preparada pela diretoria da Petrobras. O princípio será a paridade
com os preços internacionais.
Se essa política for de fato adotada,
os preços passarão a flutuar, para baixo
ou para cima, de acordo com a variação
do dólar e com a cotação do petróleo no
mercado internacional.
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SAÚDE E BEM ESTAR

Testes em humanos da vacina contra
zika devem começar em dois meses
Divulgação

Projeto é resultado de
uma parceria com um
instituto americano

Laboratório lança curso online
e gratuito sobre Alzheimer
O Aché Laboratórios
lançou, nessa quarta-feira (21), no Dia Mundial
da Doença de Alzheimer,
um curso online e gratuito para levar informações
para familiares e cuidadores de pacientes portadores da Doença de Alzheimer. O curso faz parte do
programa "Cuidados pelo
Cuidador" e reúne videoaulas e materiais informativos com orientações
para pessoas que lidam
com a doença.
O curso conta com
a chancela de uma das
maiores organizações de
ensino do Brasil, a Estácio, e o apoio científico da
Associação Brasileira de

Alzheimer (ABRAz).
Para acessar o curso,
o usuário deve entrar na
plataforma Cresça com
Aché e realizar cadastro.
Depois, deve escolher o
perfil “Cuidador” e acessar
“Meus Cursos” para ver os
módulos que estarão disponíveis em até 48 horas
após o cadastro.
No mundo, cerca de 45
milhões de pessoas são
impactadas pela Doença
de Alzheimer (DA), segundo estimativa da organização Alzheimer's Disease
International (ADI). Só no
Brasil, a doença impacta
1,2 milhão de pessoas.
Segundo Thais Cuperman Pohl, neurologista e

Divulgação

Cerca de 45 milhões de pessoas são impactadas
pela doença de Alzheimer
gerente Médica da área de
Sistema Nervoso Central
do Aché, um dos efeitos
mais preocupantes da
doença é a perda do funcionamento
cognitivo.
“A Doença de Alzheimer
responde pela metade

das causas de demência
no mundo”, afirma. De
acordo com a ADI, a cada
quatro segundos um
novo caso de demência é
detectado no mundo – e
a previsão é de que, em
2050, haja uma ocor-

rência a cada segundo.
Para a especialista,
a campanha é fundamental, pois leva informações para as pessoas lidarem da melhor
forma com a doença e
alerta para a busca pelo
diagnóstico precoce e o
tratamento. “No Brasil,
apenas 14% da população com a doença recebe
tratamento adequado.
Se detectada no início
da doença, a progressão
da DA pode ser desacelerada e os sintomas da
doença podem ser melhor controlados, permitindo que o indivíduo
viva com mais qualidade
de vida”, explica Thais.

Novo portal visa fortalecer a
saúde de mulheres e seus bebês
Foi lançado no Brasil um
novo portal de Internet que
tem por foco os primeiros
1000 dias do bebê.
"Todo ano quase três milhões de crianças nascem
no Brasil, sendo que 88%
destas mães pertencem às
classes C, D e E, que são as
menos favorecidas, explica
Álvaro Lemmi, diretor-geral do projeto. Além disto,
20% têm apenas o nível fundamental de ensino. Então,
era necessário que algo fosse feito para levar, de modo
gratuito, boa formação, serviços de informação e apoio
tecnológico para a construção de redes sociais
de comunicação entre as
gestantes e entre elas,

Divulgação

médicos e especialistas".
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde,
cerca de 20% das grávidas
de todo o mundo deprimem
por, entre outras causas,
não terem com quem trocar
experiências durante a gravidez.
Assim, os temores, a insegurança e as dúvidas terminam sufocando a mulher,
a qual já está pressionada
por todas as alterações corporais e hormonais próprias
da gestação, e isto produz
sérios reflexos negativos sobre a saúde e o futuro bem
-estar emocional dos próprios bebês.
A equipe do Clickbebê
organizou o conjunto de

serviços para as gestantes
e mães de bebês de todo o
Brasil, via internet e gratuitamente, em três frentes: o
Guia da Gestante, o Mundo
da Mãe e o Papo de Mães.
Até o final deste ano
serão disponibilizados outros serviços, de modo a
enriquecer o conjunto de
benefícios, inclusive uma
solução que oferecerá gratuitamente, a gestantes cadastradas, um programa
para reforçar a saúde e o
bem-estar durante a gestação e o pós-parto, de modo
personalizado.
As mamães interessadas
podem visitar o site www.
clickbebe net e conhecer
todo o conteúdo.

Portal leva, de modo gratuito, boa formação e serviços
de informação para gestantes e mães de bebês

O Instituto Butantan
pode começar, em dois
meses, a testar em humanos uma vacina contra
o vírus da zika. Esta é a
expectativa do diretor da
instituição, Jorge Kalil,
que fez o anúncio em um
evento nesta semana.
O projeto, que é resultado de uma parceria com
um instituto americano,
é de uma vacina de DNA,
que usa um pequeno fragmento de DNA produzido
sinteticamente em laboratório que codifica uma
proteína do vírus da zika
e por isso desperta a resposta imunológica contra
o vírus no organismo.
“É uma tecnologia absolutamente
revolucionária, mas a gente sabe
que não tem nada de infeccioso e que não causa
problemas para a grávida. Porque nós temos que
proteger a mulher grávida”, disse Kalil. Uma das
principais
precupações
em relação ao vírus da
zika é o risco de ele provocar microcefalia em bebês
cujas mães foram infectadas.
Segundo Kalil, o instituto tem uma reunião com
a Anvisa ainda esta semana para discutir a aprovação dos testes clínicos. “A
Anvisa e a Conep (Conselho Nacional de Ética
em Pesquisa) estão muito sensibilizadas para a
questão, então acho que
vai ser uma questão de
um ou dois meses para
a aprovação”, afirmou o
diretor do instituto.
As vacinas de DNA
são vistas como uma
tendência para o futuro, mas, até o momento,
ainda não existe nenhum
produto desse tipo aprovado para uso comercial.
O instituto também
trabalha no desenvolvimento de um soro contra zika e de anticorpos
monoclonais para combater o vírus, ambos com
a função de neutralizar o
vírus já presente no organismo da pessoa infectada.
Vacina de
vírus inativado
Outra iniciativa em
andamento no Instituto
Butantan é um projeto
de vacina de zika com vírus inativado para o qual
centro de pesquisa recebeu US$ 3 milhões da
Autoridade de Desenvolvimento e Pesquisa Biomédica Avançada (Barda, na sigla em inglês),
órgão ligado ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo
americano (HHS).
Pesquisadores
do
centro já trabalharam
no processo de cultura,
purificação e inativação do vírus em laboratório.

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Altera dispositivo do Decreto nº 5.169, de 09 de março de 2015,
que Declara de Interesse Social o empreendimento Conjuntos
de Edifícios Residenciais – Loteamento “Viver Melhor
Pindamonhangaba”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais,

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2016 (PMP 23480/2016)
Para “aquisição de cartuchos e toners pelo período de 12 meses”, com entrega dos
envelopes dia 05/10/16 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.
*** ADIAMENTO ***

D E C R E T A:
Art. 1º A tabela constante do art. 1º do Decreto nº 5.169, de 09 de
março de 2015, fica alterada na descrição dos lotes 01 e 02 da quadra A, que passam a
vigorar:
Lote

Quadra

Logradouro

35.183/2015
35.182/2015

01
02

A
A

Avenida 01
Avenida 01

Unidades
(Apartamentos)

272
288

Área a
construir (m2)

13.789,41
13.966,35

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02

de setembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***

DECRETO Nº 5.352, DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Processo

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo 041/16-DL

AVENIDA NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO, 1400, ALTO DO CARDOSO, CEP 12420-060 – PINDAMONHANGABA – S.P. –
TEL/FAX: (12) 3644-5600

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.692, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Henrique
Salgado Schmidt, Diretor do Departamento de Esportes de Moreira César, para responder
interinamente pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, sem prejuízo de suas atribuições,
durante o período em que o Secretário Sr. Cleber Bianchi encontrar-se em férias, de 12 de
setembro à 1º de outubro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 212/2016 (PMP 23479/2016)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de
expediente e materiais que compõem o kit escolar da rede municipal de ensino”, fica
suspensa, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, (TC
015130/09016-3 da empresa Alves e Cabral Ltda EPP, e TC 015137/989/16-6 da
empresa Comercial Center Valle Ltda).
*** HOMOLOGAÇÃO ***

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3648.2225

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.960, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo
Secretário de Administração, Resolve sobrestar pelo período de 12 de setembro a 02 de outubro de
2016, os trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.855, de 10 de maio de 2016,
Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
agosto de 2016.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de

34ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 26 de setembro de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 96/2016, do Vereador Martim Cesar, que “Declara de Utilidade Pública a
ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA DE PINDAMONHANGABA – ASSOP”.
II. Projeto de Lei n° 97/2016, do Vereador Felipe César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de JARBAS GOMES DE ARAUJO”.

PREGÃO Nº 185/2016 (PMP 18327/2016)
A autoridade superior, com base na manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Spoljaric Comercial do Brasil
Ltda ME (processo 22108/2016), e considerando a análise técnica das amostras
realizada pela Secretaria de Educação e Cultura, desclassificou a proposta da
empresa Comercial Top Mix Ltda EPP para o item 01, por não atender às exigências
contidas no termo de referência, e homologou, em 15/09/2016, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios perecíveis carnes
para alimentação escolar, conforme termo de referência”, em favor das empresas
os itens (item-vl unit em R$): BH Foods Comércio e Indústria Ltda: 02-19,00; 0319,00; Fenix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda: 05-10,30; 06-25,50; 07-25,50;
08-17,00; Martinuci Comércio Representações de Produtos Alimentícios em Geral
EIRELI: 04-13,80; Perfi JD Comércio de Produtos Alilmentícios EIRELI EPP: 09-7,85.
Item fracassado: 02.

que “Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de AZIZ MOURAD

PREGÃO Nº 202/2016 (PMP 21036/2016)
A autoridade superior, com base no parecer do Departamento de Informática e
Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou provimento aos recursos interpostos pelas
empresas Fonesat Teleinformática Ltda EPP (processo 23127/2016), Smartwave
Networks do Brasil Ltda (processo 22962/2016), e Telesul Telecomunicações Ltda
(processo 23079/2016), e homologou, em 19/09/2016, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de solução wi-fi para a Secretaria de Educação e Cultura,
incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento, garantia e suporte por 36
meses”, em favor da empresa Netware Telecomunicações e Informática Ltda ME, o
item 01, no valor total de R$ 967.381,00.

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

III. Projeto de Lei n° 98/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de RODRIGO NUNES DA CONCEIÇÃO”.
IV. Projeto de Lei n° 99/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de BRAZILIA RODOLPHO DE MOURA”.
V. Projeto de Lei n° 100/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de LUIZ JOSÉ SALGADO DE MOURA”.
VI. Projeto de Lei n° 101/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de ISALTINO ESCOSSIO”.
VII. Projeto de Lei n° 102/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de LUZIA PAES ESCOSSIO”.
VIII. Projeto de Lei n° 103/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de MARIA JUNHO DE ARAUJO”.
IX. Projeto de Lei n° 104/2016, do Vereador Professor Eric de Oliveira e do Vereador Martim César,
BOULOS”.
X. Projeto de Lei n° 105/2016, do Vereador Martim César, que “Denomina uma via pública no
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de GERALDO ALVES DE AZEVEDO”.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 162/2016 (PMP 16009/2016)
Foi firmado o contrato 200/2016, de 12/09/2016, para “contratação de meio de
hospedagem para acomodação de jurados e integrantes dos grupos teatrais que
participarão do FESTE – Festival de Teatro”, no valor de R$ 20.660,00, vigente de
06 a 20/11/2016. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria
Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada, empresa Vera Lucia Monteiro
Godoy EPP. a Sra Vera Lucia Monteiro Godoy.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
__________________________________________

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 171/2016 (PMP 16969/2016)
Foram emitidas a autorização 1494/2016, de 19/09/2016, no valor de R$ 5.293,80,
em favor de DL Ishizucka ME; autorização 1495/2016, de 19/09/2016, no valor de R$
983,50, em favor de Fergavi Comercial Ltda; e autorização 1493/2016, de 19/09/2016,
no valor de R$ 1.910,60, em favor de 7R Comercial Ltda ME; todas para “aquisição de
ferramentas que serão utilizadas pelo Departamento de Serviços Municipais”.

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:

PREGÃO Nº 112/2016 (PMP 12049/2016)
A autoridade superior, considerando a manifestação da Secretaria de Saúde e
Assistência Social e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e que cabe à Administração
rever seus atos, determinou, em 19/09/2016, a revogação/cancelamento da licitação
supra, que cuida de “aquisição de equipamento odontológico (permanente) para as
Unidades Odontológicas vinculadas às Unidades de Saúde Municipal”, com base no
artigo 49 da lei 8666/93 e suas alterações e súmula 473 do STF.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 162/16

Em: 29/07/16
Processo nº: 21571/2016
Atividade: Comercio de Suplementos alimentares
Razão Social: Ferrareso e Guedes Ltda ME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SAJ/app/Memo 345/16-SEJ

ORDEM DO DIA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2016 (PMP 11272/2016)
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras efetuadas pela
Secretaria de Educação e Cultura, desclassificou as propostas das empresas a seguir
devido ao não atendimento às exigências do termo de referência: (empresa/itens):
Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda/05, 08, 25; Comercial Top Mix Ltda EPP/20;
Nutri House Alimentos Ltda EPP/17; M Zamboni Comércio e Representações de
Produtos Alimentícios e Mercadoria em Geral EPP/20; e homologou, em 15/09/2016,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios
especiais para alimentação escolar, conforme termo de referência”, em favor das
empresas (item-vl unit em R$): Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda: 142,70; Comercial Top Mix Ltda EPP: 08-5,65; 09-4,26; 12-0,70; 13-0,70; 22-2,52;
29-2,49; 34-3,75; 35-4,18; M Zamboni Comércio e Representações de Produtos
Alimentícios e Mercadorias em Geral: 01-4,29; 19-3,05; 26-8,48; 27-3,76; 30-2,60;
31-1,80; Nutri House Alimentos Ltda EPP: 11-2,62; 33-4,65; Nutricionale Comércio de
Alimentos Ltda: 02-5,22; 03-5,22; 21-1,95; 23-12,49; 36-0,70; São Braaz S.A Indústris
e Comércio de Alimentos: 18-7,50; Socom Alimentos EIRELI: 10-5,40; Sudmercato
Comércio e Representação de Alimentos Ltda EPP: 06-0,94; 07-0,89; 16-0,99; 170,83. Itens fracassados: 05, 15, 20, 24, 25, 28, 32. Itens desertos: 04, 37.

***REVOGAÇÃO ***
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
12 de setembro de 2016.

22 de setembro de 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II
Art. 1º- Ficam convidados todos os proprietários interessados para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE
PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, a ser realizada
no dia 29 de setembro de 2016, com início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a
presença de 50% + 1 dos proprietários de lotes do Loteamento Colonial Village II ou 19:30
horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, a ser realizada no
seguinte endereço: Rua Deputado Claro Cesar, 44 – Centro – Pindamonhangaba - SP, a fim
de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
01 – Constituição e criação da ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO
LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II;
02 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
03 – Posse da chapa eleita.
04 – Aprovação do Estatuto e Regimento Interno da Associação
Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal
da ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL
VILLAGE II deverão compor sua Chapa e apresentarem-se no dia, local e horário aqui
especificados.

CNPJ / CPF: 16890215/0001-65
Rua Euclides Figueiredo, 36
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Tiago Ferrareso
CPF 221320148-09
Auto de Infração nº 2045
Defesa: não apresentou
Auto de imposição de penalidade de multa n° 3587
Recurso: Indeferido

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2016.
Urbanizadora e Incorporadora Nossa Senhora de Fatima Ltda.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
__________________________________________

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
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 Nº 163/16

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 1428/2016-DRH/SPD

Em: 15/08/16
Processo nº: 22899/2016
Atividade: Drogaria
Razão Social: Biase & Penaforte Ltda ME
CNPJ / CPF: 221932450001-15
Avenida Dr. Monteiro machado Cesar, 180
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Fabiano Penaforte

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

CPF 054580256-36
Auto de Infração nº 2046
Defesa: não apresentou

J Marinho Projetos e Prestação de Serviços em Construção Civil e
Industrial Ltda Me, inscrita no CNPJ nº 08.033.620/0001-39, Inscrição
Estadual nº 528.081.436.117, Inscrição Municipal 18839, por seu
representante legal Jesu Marinho da Cruz Junior, CPF nº 159.485.278-24,
vem por meio de esta comunicar e extravio de 01 Talão de Nota Fiscal de
Prestação de Serviços, modelo bloco, 3 vias, contendo as notas fiscais de
nº 151 à 200 todas em branco.

Auto de imposição de penalidade de amulta n° 3729
Recurso: Não apresentou

Pindamonhangaba
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cotidiano
Pesquisa aponta que um terço dos brasileiros
culpa mulher em casos de estupro
Um em cada três brasileiros acredita que, nos
casos de estupro, a culpa
é da mulher, de acordo
com pesquisa Datafolha
encomendada pelo Fórum
Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP) e divulgada nessa quarta-feira (21).
Segundo o levantamento,
33,3% da população brasileira acredita que a vítima
é culpada.
Entre os homens o
pensamento ainda é mais
comum: 42% deles dizem
que mulheres que se dão
ao respeito não são estupradas.
A culpabilização da vítima também acontece
entre as mulheres, que são
as que mais sofrem com o
crime: 32% concordam
com a afirmação.
Para 30% dos homens,
a mulher que usa roupas
provocativas não pode reclamar se for estuprada.
O levantamento foi
realizado pelo instituto
Datafolha, que entrevistou, entre os dias 1º e 5
de agosto, 3.625 pessoas
de 217 cidades espalhadas por todo o Brasil. A
margem de erro máxima
estimada é de dois pontos
percentuais para mais ou
para menos.
A pesquisa apontou
que 65% dos brasileiros
temem sofrer algum tipo
de violência sexual. O temor é muito maior entre
as mulheres e é sentido
por 85% delas.
O medo de ser estuprada também varia conforme a região do Brasil. No
Nordeste, por exemplo,
o índice de mulheres que
receiam ser vítimas do crime chega a 90%. No Sul
do país, é de 78%.
O estudo também fez
um levantamento com
base na idade dos entrevistados. Neste recorte, os
brasileiros com 60 anos
ou mais aparecem como
os que mais tendem a culpar as vítimas. Enquanto
44% dos idosos alegam
que mulher com roupa
curta não pode reclamar
de estupro, a quantidade
de pessoas entre 16 e 34
anos que concordam com
o pensamento é de 23%.
O nível educacional é
outro fator que, de acordo
com a pesquisa, influencia
em um posicionamento
sobre o assunto. Quase metade (47%) dos brasileiros
que cursaram apenas o ensino fundamental colocam
as vítimas como responsáveis pela violência sexual.
Entre os entrevistados com
ensino superior, o número
não chega a 20%.
A pesquisa indica, ainda, que 51% dos brasileiros acreditam que a Polícia Militar não está bem
preparada para atender
mulheres vítimas de violência sexual, 42% acredita
que a Polícia Civil não está
preparada e 53% da população acredita que as leis
protegem os estupradores.

George Campos / USP Imagens

O levantamento foi realizado pelo instituto Datafolha, que entrevistou 3.625 pessoas de 217 cidades brasileiras

Estado regulamenta lei para punir a
comercialização de carga roubada
O governador Geraldo
Alckmin assinou a regulamentação da Lei Estadual nº 15.315/2014 que
determina a cassação da
inscrição no cadastro de
contribuinte do ICMS
de estabelecimentos que
comercializem produtos
roubados ou furtados.
Desde o último sábado
(17), data da publicação
deste decreto de regulamentação, a empresa que
adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender
ou expor à venda produtos fruto de crime, ficará
proibida, pela Secretaria
da Fazenda, de exercer

atividade comercial.
"Agora, fechamos o ciclo do crime de roubo e
furto de cargas. Porque se
combatemos a receptação
e a venda, por consequência, combatemos o roubo
de cargas em si. Não existe roubo de cargas sem
receptação”, explica o governador.
Segundo a nova regra,
não somente os receptadores serão punidos,
como já o são criminalmente, mas todo o comerciante que participar da
cadeia de escoamento do
produto roubado para
o mercado consumidor,

também será punido administrativamente.
A
cassação da inscrição no
cadastro de contribuintes
do ICMS impede os proprietários de exercerem o
mesmo ramo de atividade,
pelo prazo de cinco anos.
Também são impedidos
de pedir a inscrição de
nova empresa pelo mesmo período.
“A partir de agora temos instrumento legal
para punir aquele que
vender produto roubado.
Além de pagar uma multa
de duas vezes o valor do
produto roubado, terá a
inscrição no cadastro do

Suspeitos se
passam por
funcionários
da EDP para
roubar casas

ICMS cancelada e não poderá mais operar no Estado de SP. Nós fizemos isso
no setor de combustíveis
e também no setor de peças usadas de automóveis,
com a lei do desmanche”,
lembrou Alckmin.
Depois de aberto procedimento investigatório, se o estabelecimento
não comprovar a origem dos produtos, eles
serão incorporados ao
patrimônio do Estado.
O valor arrecadado com
os itens irregulares será
investido totalmente no
combate ao roubo e furto de cargas.
Divulgação

Se não for comprovada a origem dos produtos, eles serão incorporados ao patrimônio do Estado

Criminosos estão
se passando por funcionários da EDP Bandeirante, distribuidora
de energia elétrica em
19 cidades da região,
para assaltar casas. Os
crimes aconteceram
em Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá.
Segundo relatos de
vítimas, os suspeitos
chegam às residências,
dizem que são funcionários da concessionária e alegam que precisam fazer um reparo
na parte interna. Em
seguida, eles anunciam o assalto.
A EDP Bandeirante informou que abriu
apuração interna para
averiguar esses casos
e orienta aos clientes
nunca abrir a porta
antes de ter certeza
que as pessoas são realmente funcionários
da empresa, seja por
meio de crachá ou uniforme.
A
concessionária
informou ainda que
os trabalhadores da
empresa não realizam
vistorias internas em
residências e não estão
autorizados a cobrar
e receber por serviços
realizados. Em caso de
dúvidas ou denúncias,
os clientes devem ligar
no 0800 721 0123.

PINDAMONHANGABA
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Tribuna do Norte

Vale do Paraíba vai sediar etapa
do Campeonato Brasileiro de Rally
Divulgação

A cidade de Taubaté
será a sede, no próximo
ﬁnal de semana, da quinta etapa do Campeonato
Brasileiro de Rally.
Com previsão de 197
quilômetros de prova,
sendo 124 quilômetros de
trechos
cronometrados
em estradas de cascalho, a
prova acontece no sábado
e domingo (24 e 25).
A etapa é conhecida
como uma das mais duras
da temporada, e coloca
em jogo pontos importantes para os competidores.
Esse é o caso da dupla
de Curitiba, Leo Zettel
e Fred Zettel, que está a
um ponto dos líderes do
campeonato e vem para o
Taubaté com objetivo de
conquistar o lugar mais
alto do pódio.
As equipes devem chegar na cidade na sextafeira (23), mas a programação começa no sábado
com o levantamento das
especiais. A prova será
disputada no domingo, a
partir das 8 horas.
O parque de apoio será
montado na Av. Prof.
Walter Thaumaturgo 101,
Jardim das Nações e a entrada é franca. Mais informações no site www.velocidadesp.com.br.

VAI COMEÇAR
A 8ª COPA
CENTER VALE
DE FUTEBOL
DE BASE

O mais esperado campeonato para atletas em
fase de formação, a 8ª
Copa Center Vale Shopping Band de Futebol
de Base, responsável por
revelar novos talentos do
futebol, vai começar em
outubro e promete reunir
as melhores equipes do
Vale do Paraíba e região,
nas categorias Sub 7 e Sub
9 anos em campo society
e Sub 11, 13 e 15 anos em
campo oﬁcial.
O campeonato está
sendo organizado ao redor
de duas sedes: São José
dos Campos e Taubaté.
Estão inscritos 22 times, onde cada um deles
terá seu uniforme personalizado para os jogos,
que acontecerão nos meses de outubro e novembro, nos complexos esportivos das cidades sede.
Outra novidade é que a
Copa terá um álbum de ﬁgurinhas exclusivo. Todos
os participantes da Copa,
times e comissão técnica
farão parte. Para completar o álbum, o colecionador poderá comparecer ao
ponto de troca exclusivo:
CenterVale Shopping.
Mais informações, ligue (12) 3633-5533 ou
pelo facebook.com/copadebase.

Etapa do Campeonato Brasileiro de Rally será realizada em Taubaté, no domingo às 8 horas

Skatista da região é ﬁnalista do
Mundial de skate de rua amador
João Pedro Oliveira, de São José
dos Campos, primeiro colocado no
ranking da categoria, vai disputa o título o Campeonato
Mundial de Skate de
Rua Amador “Red
Bull Skate Arkade”
2016, com skatistas
de diversos países.
O skatista, mais
conhecido como JP
Oliveira, de 21 anos,
já participou de uma
decisão do mesmo
campeonato
em
2014, em Barcelona.
Ele teve que cumprir
a etapa online do
evento para garantir uma vaga na ﬁnal
mundial deste ano.
“É muito bom estar de volta. Ano passado, sofri uma lesão
na época do campeonato e não consegui
enviar as manobras
para participar. Neste ano, deu tudo certo e estou superfeliz
de ter conquistado a
vaga”, disse JP.
No total, 24 skatistas entre os países
inscritos ganharam

Divulgação

Cerca de 24 skatistas,
entre os países inscritos,
ganharam a chance de
disputar a ﬁnal mundial
em Porto Alegre

a chance de disputar a ﬁnal
mundial em Porto Alegre, com
base no ranking formado após o
ﬁm da etapa online.
Além de João Pedro, atletas

de países como Estados Unidos, Colômbia, México, Holanda, Espanha, Rússia, Eslovênia, entre outros, virão ao
Brasil em busca do título do

Red Bull Skate Arcade 2016.
A ﬁnal mundial do Red Bull
Skate Arcade 2016 acontece no
IAPI Skate Plaza, em Porto Alegre, no dia 5 de novembro.

