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VAREJO DEVE 
MANTER QUEDA 
MESMO COM 
ESTABILIDADE 
NO 2º SEMESTRE

ESTACIONAMENTOS 
VÃO CONTINUAR 
COBRANDO
‘HORA CHEIA’

GOVERNO CAPACITA 
GESTORES EM 
POLÍTICAS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Um balanço divulgado ontem pela Polícia Ro-
doviária Federal mostrou que nos quatro primei-
ros dias de vigência da lei que obriga os veículos 
a circular com o farol baixo aceso em estradas 
federais durante o dia, cerca de 14,9 mil motoris-
tas foram autuados por descumprirem a norma. 

O motorista fl agrado com as luzes apagadas 
comete infração média e recebe quatro pontos 

na carteira de habilitação, além de multa de R$ 
85,13.

Na avaliação da Polícia Rodoviária Federal, o 
número de infrações aplicadas tende a cair com o 
passar dos dias devido ao trabalho educativo e à 
medida em que os condutores se acostumem com 
a lei e adquiram o hábito de ligar o farol.
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Preço do feijão deve cair a partir 
de agosto, segundo cerealistas

Os idosos estão sofren-
do mais com a infl ação do 
que a média geral da popu-
lação brasileira, de acordo 
com dados do Índice de 
Preços ao Consumidor da 
Terceira Idade (IPC-3i), 
que mede a variação de 
preços para famílias ma-
joritariamente compostas 

por indivíduos acima de 
60 anos de idade. 

No segundo trimestre 
de 2016, o indicador fi cou 
em 1,64% para os idosos. No 
mesmo período, a infl ação 
média sentida pelas famí-
lias sem idosos foi de 1,39%, 
com base em dados da Fun-
dação Getulio Vargas.

O número de pessoas in-
fectadas pelo vírus HIV, cau-
sador da aids, voltou a subir 
no Brasil, enquanto a UNAids 
- programa da Organização 
das Nações Unidas para com-

bater a doença - alerta que os 
avanços pelo mundo nos pri-
meiros dez anos do século 21 
perderam força.

Dados divulgados na ter-
ça-feira, 12, revelam que, se 

cerca de 43 mil novos casos 
eram registrados no Brasil 
em 2010, a taxa em 2015 su-
biu para 44 mil. 

“Se houver um aumento 
de novos casos de infecção 

agora, a epidemia será im-
possível de ser controlada. 
O mundo precisa tomar me-
didas urgentes e imediatas”, 
alertou Michel Sidibé, diretor
-executivo da UNAids.

O preço do feijão deve co-
meçar a cair em agosto, quan-
do começa a colheita da tercei-
ra safra do produto - segundo 
a Associação das Empresas 
Cerealistas do Brasil (Acebra).

De acordo com a institui-
ção, o consumidor vai começar 
a perceber queda do preço na 
gôndola com a terceira safra 
que vai entrar no mês de agos-
to. A partir de julho, já terá al-
guma acomodação em relação 
a preço. 

Para a Acebra, a isenção 
de impostos sobre a importa-
ção do produto - anunciada 
no fi m de junho pelo Governo 
Federal - não trará impacto no 
preço, porque o feijão carioca 
- o mais consumido no Brasil 
- não é produzido no mercado 
externo.

15 mil motoristas são multados 
por não ligar farol baixo de dia INFLAÇÃO DO IDOSO SOBE 

1,64% NO 2º TRIMESTRE, 
ACIMA DA MÉDIA GERAL

HIV avança no Brasil entre 2010 e 2015, afi rma UNAids

PRODUÇÃO 
DE MOTOS CAI 
33,4% NO 
1º SEMESTRE 
E VENDAS 
RECUAM 26,8%

FEIRA DAS PROFISSÕES 
ESTÁ COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS

TAUBATÉ CONHECE 
ADVERSÁRIOS DO 
PAULISTA SUB 15 E SUB 17
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Preço dos remédios é um dos vilões para idosos

Lei exige farol baixo nas estradas - o que não pode ser susbtituído por lanterna
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O Tribunal de Justiça 
(TJ) manteve a suspen-
são da lei sancionada pelo 
governador Geraldo Alck-
min (PSDB) em feverei-
ro deste ano que proibia 
estacionamentos de co-
brarem tarifas por “hora 
cheia” em São Paulo. A 

regra exigia que os estabe-
lecimentos cobrassem va-
lores fi xos por prazo de 15 
minutos, para evitar que 
motoristas pagassem por 
um período maior do que 
o utilizado de fato.

Antes mesmo de a lei 
ser regulamentada por Al-

ckmin, a Associação Bra-
sileira de Shoppings Cen-
ters (Abrasce) conseguiu, 
no início de abril, uma li-
minar suspendendo a efi -
cácia da lei, aprovada pela 
Assembleia Legislativa 
em dezembro de 2015. Na 
decisão, desembargador 

O Ministério do De-
senvolvimento Social e 
Agrário (MDSA) abriu 
inscrições para o curso a 
distância Introdução ao 
Provimento dos Serviços e 
Benefícios Socioassisten-
ciais. As vagas são desti-
nadas a gestores e técnicos 
municipais e estaduais de 

assistência social e profes-
sores do Programa Nacio-
nal de Capacitação do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (CapacitaSuas).

O curso
As aulas são gratuitas e 

serão oferecidas a distân-
cia no Portal EaD-MDSA. 

O objetivo do curso é ca-
pacitar os participantes 
no que diz respeito aos 
serviços e benefícios 
das políticas de assis-
tência social previs-
tas no Suas, bem como 
à implementação das 
ações do Plano Brasil 
Sem Miséria.

A capacitação terá car-
ga horária de 40 horas e 
será ofertada no período 
entre 2 de agosto e 18 de 
setembro. O prazo para se 
inscrever no curso vai até 
29 de julho. Os interes-
sados devem se cadastrar 
na página do programa na 
internet. 

A Gerdau, uma das 
principais fornecedoras 
de aços especiais para in-
dústria automotiva, con-
quistou o Prêmio REI 
2016 – Reconhecimento 
à Excelência e Inovação 
–, que destaca inciativas 
voltadas ao avanço da 
indústria automobilísti-
ca brasileira, da Revista 
Automotive Business. A 
empresa foi ganhado-
ra da categoria Insumos 

pelo desenvolvimento de 
um aço microligado para 
fabricação do pino bola, 
componente do sistema 
de direção.

A inovação da Ger-
dau que contribuiu para 
o reconhecimento é o uso 
do aço microligado em 
substituição ao tradicio-
nal DIN 41Cr4, utilizando 
mecanismos de endureci-
mento alternativos para 
garantir as propriedades 

mecânicas do produto. 
Isso possibilita a elimina-
ção do tratamento térmico 
e, como consequência, a 
necessidade de endireita-
mento da peça. Com isso, 
o fl uxo de produção da 
peça diminui de sete para 
quatro etapas, resultando 
em uma redução de custos 
de produção em torno de 
25% e de tempo de fabri-
cação de 50%.

 Os centros de P&D da 

Gerdau no Brasil, bem 
como as usinas de aços 
especiais que produ-
zem o aço microligado.

 O Prêmio Rei, da Au-
tomotive Business, re-
conhece a excelência e 
a inovação na indústria 
automobilística brasilei-
ra. No total, mais de 200 
cases foram avaliados, dos 
quais foram selecionados 
65, divididos em 13 cate-
gorias.

Começou ontem o pra-
zo para a consolidação 
dos parcelamentos previ-
denciários de débitos ad-
ministrados pela Receita 
Federal e pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Na-
cional.

No total, 9.975 pessoas 
físicas e 124.723 empresas 
(pessoas jurídicas) opta-
ram pelos parcelamentos 
previdenciários do último 
Refi s (art. 2º da Lei nº 
12.996, de 2014).

Para que a consolida-
ção tenha efeito, o con-
tribuinte deve efetuar o 
pagamento de todas as 
prestações vencidas até o 
mês anterior ao da conso-
lidação e o eventual saldo 
devedor das modalidades 
de pagamento à vista, até 
29 de julho de 2016.

Os procedimentos para 
a consolidação dos parce-
lamentos devem ser reali-
zados pelas pessoas físicas 
e jurídicas exclusivamente 
nos sites da Receita Fe-
deral ou da PGFN, até as 
23h59min59s (horário de 
Brasília) do dia 29 de ju-
lho de 2016, com a utiliza-
ção de código de acesso ou 
certifi cado digital do con-
tribuinte.

Outras modalidades
Os contribuintes que 

fi zeram opção somente 
pelas modalidades não 
previdenciárias e que 
queiram também conso-
lidar débitos previden-

ciários, poderão, nesse 
mesmo período, indicar 
os débitos a serem parce-
lados.

No procedimento de 
consolidação dos parcela-
mentos, os contribuintes 
deverão indicar:

a) os débitos a serem 
incluídos em cada modali-
dade e também a faixa e o 
número de prestações;

b) os montantes dispo-
níveis de prejuízo fi scal e 
de base de cálculo negati-
va da Contribuição Social 
do Lucro Líquido (CSLL) 
que pretenda utilizar nas 
modalidades a serem con-
solidadas.

Os procedimentos des-
critos acima também se 
aplicam aos contribuintes 
que aderiram às modali-
dades de pagamento à vis-
ta com utilização de crédi-
tos de prejuízo fi scal e de 
base de cálculo negativa 
da CSLL.

Pessoa Jurídica
No caso de pessoa ju-

rídica optante com ins-
crição baixada no CNPJ 
por fusão, incorporação 
ou cisão total, após a op-
ção pelas modalidades 
de pagamento ou parce-
lamento, a consolidação 
será efetuada pela pessoa 
jurídica sucessora, ainda 
que esta não seja optan-
te, desde que a sucessora 
esteja com situação cadas-
tral ativa perante o CNPJ.

O Governo Federal 
anunciou, na quin-
ta-feira (7), medida 
provisória que visa 
corrigir pagamentos 
indevidos em benefí-
cios da Previdência 
Social, como auxílio 
doença e aposentado-
ria por invalidez.

Atualmente, 840 
mil auxílios doenças 
por incapacidade tem-
porária estão sem re-
visão há mais de dois 
anos, o que represen-
ta um gasto anual de 
R$ 13 bilhões. Quanto 
à aposentadoria por 
invalidez, três mi-
lhões de beneficiários 
não passam por revi-
são há mais de dois 
anos, gerando um 
custo mensal de R$ 
3,6 bilhões.

“É um avanço im-

portante nos cuidados 
com os recursos pú-
blicos na área da Pre-
vidência”, destacou o 
ministro do Desenvol-
vimento Social e Agrá-
rio, Osmar Terra.

A MP institui ainda 
uma gratifi cação tem-
porária aos médicos 
peritos do INSS. A cada 
avaliação em benefícios 
por incapacidade, será 
pago ao médico perito 
o valor de R$ 60.

“A medida busca 
efi ciência dos serviços 
e a melhoria dos bene-
fícios da Previdência 
para que cheguem às 
mãos corretas. As re-
visões têm potencial 
de render uma econo-
mia de R$ 6,3 bilhões”, 
afi rmou o secretário 
executivo do ministé-
rio, Alberto Beltrame.

Começa prazo 
para consolidar 
parcelamentos 
previdenciários 
do Refi s

Medida irá corrigir 
pagamentos 
indevidos da 
Previdência

Justiça mantém suspensa 
lei que proíbe estacionamento 
de cobrar ‘hora cheia’

Tristão Ribeiro acolheu 
o argumento da entidade 
de que a legislação sobre o 
serviço é de competência 
da União e não dos Esta-
dos, e que, portanto, a lei 
era inconstitucional.

A Assembleia Legis-
lativa, contudo, recorreu 
da decisão do desembar-
gador, sustentando que o 
Estado poderia impor esse 
tipo de regras para o ser-
viço de estacionamento. O 
Legislativo ingressou um 
agravo de instrumento 
contra a liminar proferi-
da pelo TJ. O julgamen-
to desse recurso ocorreu 
no mês passado, o Órgão 
Especial do TJ acabou in-
deferindo o pedido e man-
tendo a suspensão. Dessa 
forma, os estacionamen-
tos de São Paulo poderão 
continuar cobrando por 
horas cheias.

Governo capacita gestores em 
políticas de assistência social

GERDAU CONQUISTA PRÊMIO POR EXCELÊNCIA 
E INOVAÇÃO NA GESTÃO DE INSUMOS

Divulgação

Divulgação
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economia
Preço do feijão deve cair a partir 
de agosto, segundo Associação

Os idosos estão mais pres-
sionados pela inflação do que a 
média geral da população bra-
sileira. O Índice de Preços ao 
Consumidor da Terceira Idade 
(IPC-3i), que mede a variação 
de preços para famílias ma-
joritariamente compostas por 
indivíduos acima de 60 anos de 
idade, ficou em 1,64% no segun-
do trimestre de 2016. No mesmo 
período, a inflação média sen-
tida pelas famílias com renda 
mensal entre 1 e 33 salários 
mínimos apurada pelo Índice de 
Preços ao Consumidor - Brasil 
(IPC-Br) foi de 1,39%.

Em 12 meses, o IPC-3i acu-
mula uma alta de 8,71%, contra 
uma taxa de 8,54% do IPC-BR, 
informou a Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

No entanto, o IPC-3i tinha 
registrado alta ainda maior no 
primeiro trimestre do ano, de 
2,72%. Cinco das oito classes de 
despesa que compõem o índice 
registraram taxas de variação 
menor no segundo trimestre.

A principal contribuição para 
a desaceleração do indicador 
foi do grupo Alimentação, que 
passou de 5,37% no primeiro tri-
mestre para 1,00% no segundo 

trimestre. O destaque foi o item 
hortaliças e legumes, que saiu de 
elevação de 17,38% para queda 
de 5,01% no período.

As demais contribuições 
para a desaceleração do 
IPC-3i foram de Transportes 
(de 2,87% no primeiro trimes-
tre para -0,20% no segundo 
trimestre), Educação, Leitura 
e Recreação (de 3,63% para 
-0,96%), Habitação (de 1,50% 
para 1,29%) e Comunicação 
(de 2,01% para 0,38%). Os im-
pactos mais relevantes foram 
da gasolina (de 2,55% para 
-2,01%), excursão e tour (de 
3,16% para -9,24%), emprega-
dos domésticos (de 4,32% para 
0,76%) e mensalidade para TV 
por assinatura (de 5,23% para 
0,00%).

Na direção oposta, aumen-
taram mais os gastos com 
Saúde e Cuidados Pessoais (de 
2,03% para 4,84%), Vestuário 
(de 0,27% para 2,09%) e Des-
pesas Diversas (de 3,87% para 
3,92%), com destaque para as 
elevações de medicamentos em 
geral (de 0,72% para 7,47%), 
roupas (de 0,30% para 2,26%) 
e cigarros (de 8,08% para 
8,91%).

 (AE) - A produção de 
motocicletas no Brasil 
teve queda de 33,4% no 
primeiro semestre de 
2016, para 464.357 uni-
dades, informou nesta 
terça-feira, 12, a Associa-
ção Brasileira dos Fabri-
cantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motone-
tas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo). Só em junho, 
81.387 unidades saíram 
das fábricas, recuo de 
11,8% em relação a maio 
e baixa de 30,4% na com-
paração com junho do 
ano passado.

As vendas, por sua vez, 
recuaram 26,8% no pri-
meiro semestre, com o 
registro de 469.581 em-
placamentos. Em junho, 
foram 73.343 motocicle-
tas licenciadas, queda de 
4,3% sobre o resultado de 
maio e retração de 27,5% 
em relação a igual mês de 
2015. As vendas no ataca-
do (das fábricas para as 
concessionárias) também 
caíram na primeira me-
tade do ano: 31,4%, para 
452.368 unidades. Em 
junho, foram 77.548 uni-
dades comercializadas, 
contração de 11,1% na va-
riação mensal e de 23,3% 
na variação anual.

Na contramão, as ex-
portações tiveram, de ja-
neiro a junho, crescimen-

O diretor de Relações Ins-
titucionais da Associação das 
Empresas Cerealistas do Brasil 
(Acebra), Roberto Queiroga, 
disse na semana passada que o 
preço do feijão deve começar a 
cair em agosto, quando começa 
a colheita da terceira safra do 
produto.

“O consumidor vai começar 
a perceber queda do preço na 
gôndola com a terceira safra 
que vai entrar agora no mês de 
agosto. A partir de julho, já terá 
alguma acomodação em rela-
ção a preço. Essa é a expecta-
tiva. Em agosto, isso será mais 
percebido pelo consumidor”, 
afirmou Queiroga, após reunião 
de representantes de 20 câ-
maras setoriais e temáticas do 
agronegócio com o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Blairo Maggi.

Para o representante da Ace-
bra, a importação do produto 
não trará impacto no preço, 
porque o feijão carioca, o mais 
consumido no Brasil, não é pro-
duzido no mercado externo.

“O feijão carioca é uma ca-
racterística própria do mercado 
brasileiro. Para o feijão preto, 
não vamos ter grandes proble-

mas no abastecimento. O pro-
blema é o feijão carioca. O que 
vai atuar no preço é a produção 
no mercado interno da terceira 
safra que está chegando”, acres-
centou.

No mês passado, o Governo 

Federal autorizou a importação 
de feijão de alguns países, com 
o objetivo de reduzir o preço do 
produto. O alimento teve ele-
vação de preço devido a fatores 
climáticos que afetaram a safra 
ao longo do primeiro semestre.

Para o representante da Acebra, a importação do 
produto não trará impacto no preço

Varejo deve manter queda 
mesmo com estabilidade no 
2º semestre, diz SPC Brasil

Os dados relativos às ven-
das de maio e abril reforçam a 
visão sobre a profundidade da 
crise pela qual passa a econo-
mia e aponta para demora da 
recuperação comercial apesar 
de, na margem, haver estabi-
lização de alguns indicadores 
antecedentes, disse nesta terça-
feira, 12, o economista-chefe da 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
De acordo como Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) as vendas do varejo 
pelo conceito restrito caíram 
1% em maio ante abril e o dado 
de abril foi revisado de uma 
alta de 0,5% para 0,3%.

“O mercado esperava uma 
pequena alta”, disse Marcela. 
Ela destaca as informações que 
dão conta das vendas acumula-
das. Pelo IBGE, na comparação 
com maio de 2015 as vendas 
caíram 9% em relação a maio do 
ano passado, acumulou queda 
de 7,3% no ano e 6,5% em 12 
meses. “Gosto de olhar os acu-
mulados, que retiram os efeitos 
sazonais, mas eles também estão 
ruins”, disse.

Pelo conceito do varejo am-
pliado, que inclui vendas de au-
tomóveis e materiais de constru-
ção, a queda foi de 0,4%. Para 
Marcela, é uma queda menor, 
mas que sucede recuos maiores 
nas leituras anteriores.

O único item positivo das 
vendas de maio é o de artigos 
farmacêuticos, observou a eco-

Abraciclo revisou para baixo sua previsão de 
produção em relação ao ano anterior

Inflação do idoso sobe 
1,64% no 2º trimestre, 
acima da média geral
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Produção de motos 
cai 33,4% no 1º semestre 
e vendas recuam 26,8%

to de 70,7% em relação a 
igual intervalo de 2015, 
para 31.134 unidades. Os 
embarques registrados 
só em junho somam 7.657 
motocicletas, alta de 
36,6% ante o volume de 
maio e de 39,8% na com-
paração com o sexto mês 
do ano passado.

A Abraciclo atribui o 
crescimento à melhora 
do ambiente econômico 
na Argentina, o principal 
destino das exportações 
brasileiras de motocicle-
tas.

Apesar da melhora nas 
vendas externas, a Abra-
ciclo revisou para baixo a 
sua previsão de produção 

em relação ao ano an-
terior. Antes, projetava 
recuo de 9,7%. Agora, es-
pera retração de 13,7%, 
para 1,090 milhão de 
unidades. 

Também ficaram 
piores as previsões 
para as vendas do setor 
no varejo, que saiu de 
queda de 12,2% para 
16,7% (1,020 milhão 
de unidades), e vendas 
no atacado, de recuo 
de 10,1% para 14,3% 
(1,020 milhão de uni-
dades). A expectativa 
para as exportações foi 
mantida, com cresci-
mento de 1,3%, para 70 
mil unidades.

nomista da SPC Brasil. “O resto 
está caindo muito forte, inclusi-
ve os itens de preços menores”, 
disse ao destacar os grupos 
Vestuário, com queda de 11,4%; 
móveis e eletrodomésticos, com 
queda de 15,4%, livros, revistas 
e jornais, com recuo de 14%, e 
materiais de escritórios, caindo 
12%.

De acordo com a economista, 
o varejo vai continuar negativo 
e deve fechar o ano em queda. 
“Embora a economia como um 
todo deva começar a se estabili-
zar no segundo semestre, as ven-
das devem continuar em queda. 
Só vão se estabilizar quando o 
mercado de trabalho começar a 
contratar. E o mercado de tra-
balho é sempre o último a reagir 
aos estímulos econômicos, tanto 
para cima como para baixo”, 
disse a economista. Além disso, 
mesmo que as vendas venham a 
estabilizar, o patamar de queda 
é muito forte, diz ela.

Outro destaque negativo veio 
do setor de supermercados, que 
dá a maior contribuição para 
as vendas quando se cruza a 
variação com a participação, 
contribuiu com 2,7 pontos por-
centuais na queda das vendas 
restritas em maio. “As vendas 
ficaram estagnadas, não caíram 
tanto, mas a participação deste 
grupo para o indicador é muito 
grande”, ponderou Marcela. 
“Isso mostra o quanto estamos 
no fundo do poço”, disse.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2016

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 107/2016 de “contratação de empresa, devidamente licenciada nos órgãos 
competentes, especializada em sucção, esgotamento e limpeza nas fossas sépticas ou sumidouro em áreas urbana 
ou rural, por 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinada em 14/06/2016:

ATA nº 109/2016 Empresa: PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, HIGIENIZADORA E LIMPA FOSSA LTDA - EPP

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO ANUAL

01 Und.

Sucção, esgotamento e limpeza nas fossas sépticas 
ou sumidouro através de caminhão a vácuo com 
capacidade de 12 m³, bem como o transporte do 
mesmo até o local licenciado e regularizado para 
descarte dos efluentes. 

*** 439,00 36

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2016

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 122/2016 de “contratação de empresa especializada na confecção 
de placas em ACM adesivada para uso das Secretarias e Departamentos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada 
em 28/06/2016:

ATA nº 116/2016 Empresa: JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA
CONSUMO 

ESTIMADO SEC

01 Unid.

004.113 - PLACA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) 
DE 3MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO 
DE PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA 
PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO 
NO MÍNIMO DE 1400 DPI, COM LAMINAÇÃO 
BRILHO OU FOSCA, COM ESTRUTURADA EM 
METALON 20 MMX20 MM, COM SOLDAGEM 
EM TODA A ESTRUTURA, TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA, 
DEVERÁ SER FIXADA NA PLACA COM REBITES. - 
UN: m²

AG - 
BRASIL 479,00 60 80

02 Unid.

004.118 - PLACA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) 
DE 3MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO 
DE PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA 
PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO 
NO MÍNIMO DE 1400 DPI, COM LAMINAÇÃO 
BRILHO OU FOSCA. - UN: m²

AG - 
BRASIL 371,00 20 -----

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2016

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 140/2016 de “contratação de empresa especializada para fornecimento de 
muro de placas de concreto pré-moldado, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, conforme 
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade 
de 12 meses, assinada em 06/07/2016:

ATA nº 122/2016 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

01 M
1.013.001.018441 PLACA DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO COM ENCAIXES TIPO TRAVA E COM 
ACABAMENTO DE TOPO MURO, CHAPÉU E 
PINGADEIRA.

FBM 470,00 3.000

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 Eu Márcia Garcia da silva, presidente da Associação de Moradores do Residencial Ipê I e Jardim 
Carlota, no que me conferi  o dispositivo  no inciso  ll  do Art. 25, faço saber que convoco uma 
Assembléia geral  extraordinária para o dia  28 de Julho de 2016, para aprovação da comissão 
eleitoral em conformidade com o Art. 35, Art. 37º e alínea A do Art. 16 , local; Av. Alamedas das 
Grevíleas, 988, Horário; primeira chamada as 16, segunda chamada as 16;30 horas, encerramento 
as 18 horas,  os 4 nomes designado para apreciação ao segue; 1º- José Esaur de Freitas, RG 
8.892.393SSP.SP; 2º - Eduardo Godoi César, RG  8.892.472-5SSP, 3º- João de Araujo Costa, RG 
14.093,460SSP.SP, 4º- Silvana Maria de Lima-RG 16.581.801-3SSP.SP,  

Pindamonhangaba, 13 de Julho de 2016

 __________________________
Márcia Garcia da Silva

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba  

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912 
 

AUTO DE INFRAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 94 
  
Em: 29/06/2015 
 
Processo nº: 0809/2015 
 
Atividade: Comércio Varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios- Supermercado 
 
Razão Social: Supermercado Maktub de Pinda LTDA 
 
CNPJ: 18.565194/0001-38 
 
Endereço: R. Alcides Ramo Nogueira, S/N- Shopping Pátio Pinda 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Carla Carone Cury 
 
CPF: 292.933.818-00 
 
Auto de Infração nº: 1678 
 
Defesa: não apresentou 
 
 

Rafael Lamana 
Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

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. 172/2016 (PMP 16970/2016) 
Para “aquisição de fórmula infantil, conforme termo de referência”, com entrega dos 
envelopes dia 26/07/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 173/2016 (PMP 16971/2016) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da subprefeitura de Moreira César, 
com abrangência nacional, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 
26/07/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 175/2016 (PMP 16973/2016) 
Para “aquisição de material de expediente e escolar para compor os kits escolares da Rede 
Municipal de Ensino e atender às unidades administrativas da Secretaria de Educação”, 
com entrega dos envelopes dia 27/07/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 176/2016 (PMP 16974/2016) 
Para “aquisição de lanche, refrigerante e suco para atender ao Departamento de Cultura 
nos eventos: Encontro de Grupos Folclóricos, Circuito Cultural Paulista, Proac, Pinda em 
Cena, FESTE, Festil, Festipoema, Juventrovas, Semana da Consciência Negra, Natal, 
oficinas e Workshops. Neste temos que proporcionar lanche aos envolvidos”, com entrega 
dos envelopes dia 28/07/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 184/2016 (PMP 18073/2016) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão e 
cópias, incluindo gerenciamento e manutenção, pelo período de 12 meses nas unidades 
escolares e prédios da Secretaria de Educação”, com entrega dos envelopes dia 26/07/16 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 187/2016 (PMP 18339/2016) 
Para “aquisição de dieta enteral liquida para atender o paciente Wilton Cavalheiro da 
Conceição, conforme mandado judicial nº. 1001361-05.2016.8.26.0445”, com entrega dos 
envelopes dia 28/07/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 093/2016 (PMP 10419/2016) 
Foi firmado o contrato 153/2016, datado de 29/06/2016, para “contratação de empresa 
especializada em locação de equipamento (s) totalmente automatizado para o setor de 
Urinalise I e II para realização de exames de analises para os diversos setores técnicos, 
com o fornecimento de todos os reagentes e insumos necessários para os exames, ao 
laboratório municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, no valor de 
R$ 472.320,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a 
Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Biogenetix Importação e Exportação Ltda, 
o Sr Altair Luciano Pereira, por procuração. 

PREGÃO Nº. 128/2016 (PMP 13397/2016) 
Foi firmado o contrato 154/2016, datado de 29/06/2016, para “aquisição de produtos 
para lanche, servidos nos cafés da manhã dos pacientes com tuberculose em tratamento 
supervisionado”, no valor de R$ 15.235,20, vigente por 12 meses. Assina pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Maria de 
Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos Cesar Rezende. 

PREGÃO Nº. 145/2016 (PMP 14879/2016) 
Foi firmado o contrato 152/2016, datado de 29/06/2016, para “contratação de empresa 
especializada na realização de exames cardiológicos, pelo período de 12 meses”, no 
valor de R$ 768.120,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratada e como gestora do 
contrato a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Unicard Centro de Diagnósticos 
S/C Ltda, o Sr Roberto Rezende Machado. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº. 056/2016 (PMP 7691/2016) 
Foram emitidas a autorização 1089/2016, datada de 07/07/2016, no valor de R$ 6.569,88, 
em favor de LCP da Silva Hidráulica Ltda ME; autorização 1090/2016, datada de 
07/07/2016, no valor de R$ 5.888,10, em favor de Raul Rabello Neto EPP; autorização 
1088/2016, datada de 07/07/2016, no valor de R$ 5.514,40, em favor de FR da Silva Tintas 
ME; autorização 1087/2016, datada de 07/07/2016, no valor de R$ 2.739,80, em favor de 
7R Comercial Ltda ME; autorização 1091/2016, datada de 07/07/2016, no valor de R$ 
2.080,44, em favor de R$ 2.080,44; todas para “aquisição de material hidráulico para uso 
nas obras e manutenções diversas executadas no Distrito de Moreira César. 
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NIS NOME
16144461249 ANDREZA DE ARAUJO SILVA                                               
16310043405 FRANCISCA GONCALVES VITORINO MIRANDA                                  
16310471490 IVANIZE DE SOUZA SANTOS                                               
23739028331 MATHEUS HENRIQUE COSTA SILVA                                          
20064977905 MAYCON RODRIGUES FEITEIRO                                             
12454031835 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS                                           
12248416808 SIDMAR DE OLIVEIRA MOURAO                                             
16544832422 TATIANE DE OLIVEIRA LIRA                                              

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JULHO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

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

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JULHO/2016 É DIA 26/10/2016
ATUALIZADO EM 11/07/2016

NIS NOME
16144461249 ANDREZA DE ARAUJO SILVA                                               
16310043405 FRANCISCA GONCALVES VITORINO MIRANDA                                  
16310471490 IVANIZE DE SOUZA SANTOS                                               
23739028331 MATHEUS HENRIQUE COSTA SILVA                                          
20064977905 MAYCON RODRIGUES FEITEIRO                                             
12454031835 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS                                           
12248416808 SIDMAR DE OLIVEIRA MOURAO                                             
16544832422 TATIANE DE OLIVEIRA LIRA                                              

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JULHO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

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

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JULHO/2016 É DIA 26/10/2016
ATUALIZADO EM 11/07/2016

NIS NOME

LICENÇA DA CETESB

V. M. FERRAMENTARIA LTDA ME torna público que requereu na CETESB a 
Renovação de Licença de Operação para fabricação de ferramentas, serviços de 
usinagem, soldas, tratamento e revestimento em metais, na Rua Itália, 147, Parque 
das Nações, Pindamonhangaba- SP, cep: 12.420-440.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 222/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Julio Antônio 
Máximo da Silva, proprietário do veículo com placa FDA9665 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 fevereiro de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do 
dia 15/06/2015, data em que a Notificação 222/2016 foi publicada 
no Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 225/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Rodolfo 
Vinícius Santos Pereira, proprietário do veículo com placa 
LPK0451 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 fevereiro a 
dezembro de 2015.Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias 
para justificar as evasões a partir do dia 15/06/2015, data em que 
a Notificação 225/2016 foi publicada no Jornal Tribuna do Norte, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 235/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Maurício 
Tetsuji Sato, proprietário do veículo com placa EYU2412 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 fevereiro de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do 
dia 15/06/2015, data em que a Notificação 235/2016 foi publicada 
no Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.

Edital de Convocação
O Presidente em exercício da Associação dos Servidores 

Públicos Municipais de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições conforme Capítulo VII, das Eleições, Artigo 39, 
Parágrafo Primeiro, convoca todos os associados que queiram 
formar chapas para concorrer nas Eleições do dia 25 de setembro 
de 2016, deverão inscrevê-las na secretaria da APMP, no período 
de 01 a 30 de agosto das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, sito na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 43, centro, as 
chapas conterão obrigatoriamente nomes para todos os cargos:

Presidente  - Vice-Presidente - 1º Tesoureiro - 
2º Tesoureiro - 1º Secretário - 2º Secretário

As chapas deverão ser compostas por 03 associados com 
mais de 03 (três) anos de filiação e por 03 associados com mais 
de 10 (dez) anos ininterruptos de filiação e estarem quites com as 
finanças junto à associação.

Pindamonhangaba, 11 de julho de 2016
Luiz Carlos Cardoso

Presidente da ASPMP
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Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de 
Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
 
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 
do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN 
nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. 
Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou 
informar condutor infrator.

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver 
sido identificado na lavratura do auto de infração.

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

AJD9082 Z440017596 55412 21/06/2016 AJX4377 B440234567 57200 21/06/2016

ATS4098 B440234114 73662 23/06/2016 AVE4904 Z440017649 55412 24/06/2016

AXS8839 B440234100 55680 23/06/2016 BFQ1603 Z440017618 55412 22/06/2016

BGN4036 B440234496 54521 21/06/2016 BIC6899 Z440017703 55412 30/06/2016

BLC1904 Z440017601 55412 21/06/2016 BLC1904 Z440017677 55412 28/06/2016

BLE7378 B440234516 51851 29/06/2016 BOE4189 B440234491 55500 20/06/2016

BOM8185 Z440017631 55412 23/06/2016 BPF3539 B440233739 51851 23/06/2016

BQA5663 B440234112 73662 21/06/2016 BQD1066 Z440017672 55412 28/06/2016

BQO9124 B440233554 60502 27/06/2016 BQY8418 Z440017577 55412 20/06/2016

BTI5101 B440234514 51851 28/06/2016 BTQ7890 E000001941 51851 23/06/2016

BUH2722 B440234681 55680 27/06/2016 BUH3102 Z440017617 55412 22/06/2016

BUH4886 Z440017654 55412 25/06/2016 BVU3900 B440234566 73662 27/06/2016

CBV9812 B440234513 51851 27/06/2016 CDK9521 B440232931 73662 20/06/2016

CFM9344 B440234256 55415 22/06/2016 CGT2284 B440234662 57380 26/06/2016

CIZ3735 B440233986 51851 24/06/2016 CJQ8399 Z440017588 55412 20/06/2016

CLW3317 B440234020 55500 18/06/2016 CNV3371 B440234609 55500 22/06/2016

CNV5442 Z440017698 55412 30/06/2016 CNV7488 E000001953 51851 29/06/2016

CNV8627 Z440017582 55412 20/06/2016 CNV8627 Z440017607 55412 22/06/2016

CNV9762 Z440017667 55412 27/06/2016 CPD6336 B440233280 54870 26/06/2016

CPG2098 B440234619 54870 26/06/2016 CPJ1651 B440234506 55680 18/06/2016

CQL8589 B440229460 58780 20/06/2016 CSB5638 Z440017614 55412 22/06/2016

CSB6817 Z440017593 55412 21/06/2016 CSF2892 Z440017583 55412 20/06/2016

CST3820 B440234572 60501 30/06/2016 CTA2386 Z440017615 55412 22/06/2016

CTU3106 Z440017660 55412 27/06/2016 CTU4060 Z440017702 55412 30/06/2016

CUA6003 B440234099 55415 22/06/2016 CWW0820 B440234607 55414 22/06/2016

CXY3117 Z440017688 55412 29/06/2016 CYG0390 Z440017710 55412 30/06/2016

CYG3255 Z440017592 55412 21/06/2016 CYG9488 Z440017630 55412 23/06/2016

CYL1941 B440232930 55411 18/06/2016 CZF1325 Z440017640 55412 24/06/2016

DAK1593 Z440017683 55412 29/06/2016 DCV8467 Z440017585 55412 20/06/2016

DCZ0990 Z440017641 55412 24/06/2016 DFI0286 B440223896 57380 28/06/2016

DFI2633 Z440017680 55412 29/06/2016 DFI2677 B440234641 73662 22/06/2016

DFQ3288 Z440017707 55412 30/06/2016 DFV0112 B440234116 73662 23/06/2016

DGC0363 Z440017659 55412 27/06/2016 DGE0969 Z440017590 55412 21/06/2016

DGE0969 Z440017609 55412 22/06/2016 DGO4296 B440229645 56144 23/06/2016

DGU3623 B440234517 51851 29/06/2016 DGU4865 Z440017645 55412 24/06/2016

DGU7659 B440234019 55414 17/06/2016 DIL9195 B440234615 55500 24/06/2016

DIT7235 Z440017581 55412 20/06/2016 DLC8477 Z440017636 55412 23/06/2016

DLU9326 Z440017586 55412 20/06/2016 DNQ0546 Z440017706 55412 30/06/2016

DNZ3610 B440234511 51851 27/06/2016 DQC7019 Z440017619 55412 22/06/2016

DQC7167 Z440017674 55412 28/06/2016 DQF2943 Z440017705 55412 30/06/2016

DQP1065 B440233987 51851 30/06/2016 DQT0308 Z440017612 55412 22/06/2016

DQT0368 B440234217 55411 22/06/2016 DQT0488 Z440017620 55412 22/06/2016

DQW1595 B440234259 51851 24/06/2016 DQW1726 B440234642 51851 29/06/2016

DRK6112 Z440017697 55412 30/06/2016 DRS1627 B440233996 73662 02/07/2016

DSI5243 B440234260 73662 25/06/2016 DSJ0456 Z440017604 55412 21/06/2016

DSM2406 B440234603 55411 19/06/2016 DSO0047 Z440017591 55412 21/06/2016

DSO0047 Z440017684 55412 29/06/2016 DSQ2205 Z440017691 55412 29/06/2016

DTX3706 B440234213 51852 19/06/2016 DWA2223 B440234663 73662 26/06/2016

DWD9367 Z440017673 55412 28/06/2016 DWF7530 E000001945 51851 25/06/2016

DWK2833 Z440017687 55412 29/06/2016 DXB4343 B440234509 60502 24/06/2016

DXT0931 Z440017663 55412 27/06/2016 DZW3207 Z440017639 55412 24/06/2016

DZW4553 Z440017653 55412 24/06/2016 EAB5822 B440234512 51851 27/06/2016

EAB5825 Z440017634 55412 23/06/2016 EAB7880 Z440017712 55412 30/06/2016

EAN0418 Z440017678 55412 28/06/2016 EAN1475 Z440017647 55412 24/06/2016

EAN8093 B440234520 51851 29/06/2016 EAO8409 Z440017603 55412 21/06/2016

EAO9373 E000001951 51851 28/06/2016 EAX3374 B440233994 73662 02/07/2016

EAX4038 B440234490 55500 20/06/2016 EAY3098 B440234562 73662 16/06/2016

EBM9657 Z440017595 55412 21/06/2016 ECO9587 B440234564 54522 17/06/2016

EES4747 Z440017690 55412 29/06/2016 EGL0379 Z440017578 55412 20/06/2016

EGM0791 Z440017700 55412 30/06/2016 EHA1954 Z440017669 55412 27/06/2016

EHL1162 B440229590 54440 25/06/2016 EHL1467 B440229521 70301 28/06/2016

EHL1467 B440229522 58350 28/06/2016 EHL1467 B440229523 57380 28/06/2016

EHL1467 B440229524 63941 28/06/2016 EHL1467 B440229525 60501 28/06/2016

EHS0976 B440229644 59670 23/06/2016 EIB9147 E000001944 73662 25/06/2016

EIB9190 Z440017694 55412 29/06/2016 EIB9901 Z440017652 55412 24/06/2016

EIL4795 Z440017701 55412 30/06/2016 EIT0403 Z440017665 55412 27/06/2016

EJW4236 Z440017624 55412 23/06/2016 EKM4995 B440234613 54600 23/06/2016

EKN4670 Z440017587 55412 20/06/2016 EKO1385 Z440017685 55412 29/06/2016

ENB2246 Z440017668 55412 27/06/2016 ENB2251 B440234606 55414 22/06/2016

ENH0525 B440233989 73662 30/06/2016 ENH0525 B440233990 51851 30/06/2016

ENH4623 E000001942 54523 25/06/2016 EOR9879 B440233132 52151 21/06/2016

EOR9879 B440233134 52070 21/06/2016 EOR9879 B440234194 52070 22/06/2016

EPH3189 B440223898 57380 28/06/2016 EPH3318 B440234571 73662 27/06/2016

EPH3363 B440234569 73662 27/06/2016 EPH3591 B440234568 60501 23/06/2016

EPO5675 B440234723 55413 25/06/2016 EPS9836 B440229591 57200 25/06/2016

EPV7192 B440229592 54523 25/06/2016 EQF4897 B440234561 73662 16/06/2016

ERM6274 Z440017708 55412 30/06/2016 ERM6661 B440234494 55500 21/06/2016

ERM6838 B440234621 55411 26/06/2016 ERM7208 B440233992 51851 02/07/2016

ERO8810 B440234616 73662 24/06/2016 ERO9948 B440229589 60501 24/06/2016

ERQ4868 B440234515 51851 29/06/2016 ERQ4963 Z440017692 55412 29/06/2016

ERQ6813 Z440017676 55412 28/06/2016 ESF6412 B440234492 55412 20/06/2016

ESJ1056 B440234404 60501 08/06/2016 ESJ1189 B440219079 70640 20/06/2016

ESJ1189 B440219080 57380 20/06/2016 ESQ2419 B440234406 55412 09/06/2016

ETF8804 B440234622 55090 26/06/2016 ETI6676 Z440017602 55412 21/06/2016

ETI7746 B440234610 55500 23/06/2016 ETL0345 B440234017 55414 15/06/2016

ETW4040 B440234386 73662 20/06/2016 EUA4025 Z440017662 55412 27/06/2016

EUM9904 E000001952 73662 28/06/2016 EVH5270 Z440017576 55412 20/06/2016

EVI1950 B440234499 51851 23/06/2016 EVI9852 Z440017713 55412 30/06/2016

EVI9996 B440234611 54600 23/06/2016 EVN9059 Z440017600 55412 21/06/2016

EVZ2205 Z440017584 55412 20/06/2016 EVZ2205 Z440017598 55412 21/06/2016

EWR0791 B440234257 73662 23/06/2016 EWR1722 Z440017575 55412 20/06/2016

EYI8745 Z440017644 55412 24/06/2016 EYJ8119 Z440017709 55412 30/06/2016

EYJ8227 B440223895 57380 28/06/2016 EYJ8441 Z440017626 55412 23/06/2016

EYJ8670 B440233740 54523 27/06/2016 EYJ9830 B440234510 51851 27/06/2016

EYJ9960 Z440017633 55412 23/06/2016 EYU2114 Z440017611 55412 22/06/2016

EZV6143 B440234608 55414 22/06/2016 FAB7978 Z440017625 55412 23/06/2016

FAR1834 Z440017606 55412 21/06/2016 FBB3064 Z440017650 55412 24/06/2016

FBB3331 Z440017681 55412 29/06/2016 FBB3632 Z440017655 55412 25/06/2016

FBB3689 B440234518 51851 29/06/2016 FBB3817 Z440017648 55412 24/06/2016

FBB3948 B440234508 60412 23/06/2016 FBD4481 B440234115 73662 23/06/2016

FBF7927 B440234493 55412 20/06/2016 FBM7165 B440234612 55414 23/06/2016

FCH3720 E000001949 51851 28/06/2016 FDL6733 Z440017682 55412 29/06/2016

FDT3231 B440234686 55411 27/06/2016 FEB6114 Z440017589 55412 20/06/2016

FEB6249 Z440017715 55412 30/06/2016 FEB6283 Z440017628 55412 23/06/2016

FEB7005 B440234497 51851 22/06/2016 FEI9208 Z440017686 55412 29/06/2016

FFK8433 B440234620 55090 26/06/2016 FGJ3500 E000001947 54870 25/06/2016

FGK5918 B440234617 55411 26/06/2016 FGK6257 E000001955 51851 29/06/2016

FGS8630 B440233737 73662 23/06/2016 FHY6672 Z440017599 55412 21/06/2016

FHY6678 Z440017608 55412 22/06/2016 FHY7076 Z440017671 55412 27/06/2016

FIT0380 Z440017670 55412 27/06/2016 FJB9140 Z440017658 55412 27/06/2016

FJD8509 B440234193 54870 20/06/2016 FKB7976 B440229594 61220 28/06/2016

FKR7270 B440234643 73662 30/06/2016 FKU0861 E000001954 60501 29/06/2016

FKU1297 E000001950 53800 28/06/2016 FKU1379 Z440017704 55412 30/06/2016

FKU1642 Z440017643 55412 24/06/2016 FKU1769 Z440017621 55412 22/06/2016

FKV6450 B440234685 55920 27/06/2016 FMD5889 Z440017597 55412 21/06/2016

FME8538 Z440017622 55412 22/06/2016 FMO0788 Z440017661 55412 27/06/2016

FNS5395 B440234258 51851 24/06/2016 FQH7676 Z440017613 55412 22/06/2016

FRH7006 B440234405 73662 09/06/2016 FRI0249 B440234565 73662 20/06/2016

FRS5868 Z440017675 55412 28/06/2016 FSQ6161 B440234683 51851 27/06/2016

FSX5896 Z440017666 55412 27/06/2016 FTM4888 B440234618 55411 26/06/2016

FTP7029 Z440017616 55412 22/06/2016 FUS6787 Z440017696 55412 30/06/2016

FUU7790 B440234507 60502 21/06/2016 FWW9382 B440234016 73662 15/06/2016

FZK0857 Z440017594 55412 21/06/2016 GAU2122 B440234682 55680 26/06/2016

GAU6544 Z440017635 55412 23/06/2016 GCP0879 B440234195 73740 24/06/2016

GFI3038 Z440017657 55412 25/06/2016 GKX5207 B440233988 51851 30/06/2016

GSD6532 Z440017693 55412 29/06/2016 GTD5434 Z440017651 55412 24/06/2016

GTX0042 B440234495 51851 21/06/2016 GUC0499 Z440017679 55412 29/06/2016

GVM3151 B440234519 51851 29/06/2016 GWZ6576 B440229593 54440 25/06/2016

HCS0254 B440233738 55414 23/06/2016 HIC8925 Z440017646 55412 24/06/2016

HIH5949 B440234018 73662 17/06/2016 HMI2843 Z440017664 55412 27/06/2016

HMS5329 Z440017695 55412 29/06/2016 HOG4893 B440234098 73662 22/06/2016

HRU7539 B440234614 55500 24/06/2016 HZB7722 Z440017623 55412 22/06/2016

HZB7722 Z440017637 55412 23/06/2016 HZB7722 Z440017656 55412 25/06/2016

IET5254 B440234604 51851 19/06/2016 IMV1651 Z440017580 55412 20/06/2016

IPF0075 Z440017642 55412 24/06/2016 JHM6828 B440234724 54522 25/06/2016

JUI9389 B440233551 65640 19/06/2016 KMP4978 Z440017579 55412 20/06/2016

KMP4978 E000001943 54522 25/06/2016 KPM6425 Z440017699 55412 30/06/2016

KPM6425 Z440017711 55412 30/06/2016 KYK3413 Z440017689 55412 29/06/2016

LCW4826 Z440017627 55412 23/06/2016 LLM5784 Z440017714 55412 30/06/2016

LSX0489 B440233991 57380 01/07/2016 LTI1068 E000001946 51851 25/06/2016

MDL1139 B440234601 57380 18/06/2016 MPB6129 B440233279 54870 26/06/2016

MTF7555 B440234605 55500 22/06/2016 MTK9695 B440229601 60501 24/06/2016

NWO6522 Z440017610 55412 22/06/2016 NZY1836 B440233993 73662 02/07/2016

OLF8003 B440234570 73662 27/06/2016 OMB4680 Z440017638 55412 24/06/2016

OQP7851 Z440017605 55412 21/06/2016 OQX6873 Z440017629 55412 23/06/2016

OUH1924 B440234661 55500 24/06/2016 OWK0355 B440233278 54523 24/06/2016

OXD9376 B440230878 54522 18/06/2016 PUM1465 B440234498 51851 23/06/2016

PWK7968 Z440017632 55412 23/06/2016 PXU3712 B440234684 54870 27/06/2016

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2016.

Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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HIV avança no Brasil 
entre 2010 e 2015, 
afirma UNAids

Quase 15 mil motoristas 
são multados por não 
ligar farol baixo de dia

Taubaté conhece adversários da 
segunda fase do Paulista Sub15 e Sub17

O número de pessoas infec-
tadas pelo vírus HIV, causador 
da aids, voltou a subir no Brasil, 
enquanto a UNAids - programa 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) para combater a do-
ença - alerta que os avanços pelo 
mundo nos primeiros dez anos 
do século 21 perderam força. Da-
dos publicados nesta terça-feira, 
12, pela entidade revelam que, se 
cerca de 43 mil novos casos eram 
registrados no Brasil em 2010, a 
taxa em 2015 subiu para 44 mil. 

Em termos globais, a agência 
de combate à aids aponta que 
o número de novas infecções 
pelo mundo caiu apenas de for-
ma modesta, de 2,2 milhões em 
2010 para 2,1 milhões em 2015. 
O Brasil e a América Latina, po-
rém, caminharam em uma dire-
ção oposta. 

“Estamos soando o alarme”, 
disse Michel Sidibé, diretor-exe-
cutivo da UNAids. “O poder da 
prevenção não está sendo reali-
zado. Se houver um aumento de 
novos casos de infecção agora, a 
epidemia será impossível de ser 
controlada. O mundo precisa 
tomar medidas urgentes e ime-
diatas”, alertou. Hoje, são 36,7 
milhões de pessoas vivendo com 
a doença pelo mundo e com 1,1 
milhão de mortes.

No total, a população viven-
do com o vírus HIV no Brasil 
passou de 700 mil para 830 mil 
entre 2010 e 2015, com 15 mil 
mortes por ano. “O Brasil sozi-
nho conta com mais de 40% das 

A Pró-Reitoria de Cul-
tura e Extensão Univer-
sitária da USP realiza-
rá, de 18 a 20 de agosto, 
a 10ª Edição da Feira 
USP e as Profissões. As 
inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas 
pelo site http://prceu.
usp.br/uspprofissoes/.

Este ano, o evento 
acontecerá no Parque 
de Ciência e Tecnologia 
da USP, o Parque Cien-
Tec. A Feira das Pro-
fissões é voltada para 
estudantes do ensino 

médio e vestibulandos 
que ainda têm dúvida 
sobre o curso escolhido, 
ou aqueles que desejam 
conhecer melhor as pro-
fissões.

O evento gratuito 
reúne diversos cursos de 
graduação da Universi-
dade de São Paulo, com 
alunos e professores 
participando no escla-
recimento das dúvidas. 
O Parque CienTec fica 
na Av. Miguel Stéfano, 
4.200, ao lado do Zooló-
gico de São Paulo.

Tratamento da doença realizado no Brasil está 
entre os melhores do mundo

novas infecções da América La-
tina”, alertou a Unaids. 

A organização destaca im-
portantes avanços na região no 
que se refere à contaminação 
de crianças, com uma queda de 
50% em apenas cinco anos. Mas, 
entre adultos, a UNAids alerta 
para um aumento de casos de 
2% entre 2010 e 2015, atingindo 
um total de 91 mil novas infec-
ções por ano. 

Alerta
No Brasil, apenas 6% do or-

çamento seria usado para pro-
gramas de prevenção e, dos 830 
mil pessoas vivendo com a do-
ença, 452 mil estariam receben-
do a terapia, cerca de 55%.

Em termos gerais, o Brasil 
gastaria cerca de US$ 800 mi-

lhões com o combate à doença, 
segundo dados de 2014. Mas o 
estudo alerta que a prevenção 
pode estar falhando. Quase me-
tade dos homens que tem rela-
ções sexuais com outros homens 
nunca tinha sido testado.

A preocupação dos especia-
listas da ONU não é apenas com 
o Brasil. Segundo a entidade, 
depois de “quedas significati-
vas” da doença no mundo, os 
avanços se estagnaram. Desde 
1997, o número de novas infec-
ções pelo mundo caiu em 40% e 
em 70% entre crianças.

Mas, ainda assim, 1,9 milhão 
de pessoas a cada ano desde 
2010 em média foram afetadas. 
“A prevenção precisa ser forta-
lecida”, alerta a entidade. 

Nos quatro primeiros dias 
de vigência da lei que obriga 
os veículos a circular com o 
farol baixo aceso em estradas 
federais durante o dia, cerca 
de 14,9 mil motoristas foram 
autuados por descumprirem a 
norma em rodovias federais. 
O balanço foi divulgado hoje 
(12) pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e contabiliza as 
multas aplicadas entre sexta-
feira (8) e segunda-feira (11)

A lei n° 13.290/2016 entrou 
em vigor no último dia 8. O 
motorista flagrado com farol 
apagado comete infração mé-
dia e recebe quatro pontos na 
carteira de habilitação, além 
de multa de R$ 85,13.

De acordo com a PRF, os 
dados de infrações são preli-
minares, uma vez que o agente 
tem o prazo de até 5 dias para 
fazer o registro no sistema e 
o fechamento ocorre após 30 
dias. Na avaliação da PRF, o 
número de infrações aplicadas 
tende a cair com o passar dos 
dias devido ao trabalho edu-
cativo e à medida em que os 
condutores se acostumem com 
a lei e adquiram o hábito de 
ligar o farol.

Mais segurança
O objetivo da legislação é 

aumentar a segurança nas 
estradas e contribuir para a 
redução de acidentes frontais. 
Segundo o Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran), 

estudos mostram que a presen-
ça de luzes acesas reduz entre 
5% e 10% o número de colisões 
entre veículos durante o dia.

O uso de faróis durante o 
dia permite que o veículo seja 
visualizado a uma distância de 
3 quilômetros por quem tra-
fega em sentido contrário, de 
acordo com a PRF. A maioria 
das colisões frontais é causada 
pela não percepção do outro 
veículo por parte do motorista 
a tempo de reagir para evitar 
o acidente ou pelo julgamento 
errado da distância e veloci-
dade do veículo que trafega na 
direção contrária em casos de 
ultrapassagem.

Faróis de LED
O farol baixo não pode ser 

substituído por farol de milha, 
farol de neblina ou farolete. 
Já o uso de faróis de rodagem 
diurna (DRL - DaytimeRun-
ning Light), ou faróis de LED, 
também é válido, segundo o 
Denatran. O DRL é um fila-
mento de luzes de LED presen-
te em veículos mais modernos 
e acionado automaticamente 
quando o carro é ligado. Os 
motoristas de carros com esse 
dispositivo não precisam ligar 
o farol baixo.

Manter os faróis acesos em 
luz baixa durante o dia já era 
obrigatório para ônibus em fai-
xas próprias e para motocicle-
tas. Também é obrigatório para 
todos os veículos em túneis.

10ª edição da Feira das 
Profissões da USP está 
com inscrições abertas

Lei pede farol baixo e não lanterna

Depois de garantir sua classi-
ficação com rodadas de antece-
dencia e fechar a primeira fase 
com duas goleadas sobre o ar-
quirrival São José EC, o Tauba-
té já conhece seus próximos ad-
versários nas categorias Sub15 e 
Sub17 do Campeonato Paulista. 

O Burro da Central já ha-
via garantido sua classificação 
nos dois campeonatos rodadas 
atrás, mas, neste sábado, fez 
suas últimas partidas, em gran-
de estilo: venceu os dois Clás-
sicos do Vale, disputados no 
Joaquinzão. Enquanto o Sub15 
bateu os joseenses por 5 a 0, o 
time Sub17 venceu os arquir-
rivais por 3 a 0. Agora, as duas 
equipes conheceram seus novos 
grupos, e precisam ficar entre os 
dois primeiros para conquistar 
uma nova classificação.

Líder do Grupo Oito da com-
petição, o Sub15 terá como ad-
versários na segunda fase o José 
Bonifácio (segundo colocado 
do Grupo Dois), a Portuguesa 
Santista (segunda colocada do 
Grupo Nove) e o Penapolen-
se (terceiro colocado do grupo 
um). O time do técnico Harley 
Dias brilhou na primeira fase da 
competição, com nove vitórias, 
um empate e apenas duas der-
rotas em 12 partidas. Foram 37 

gols marcados e 13 sofridos pelo 
Burrinho, que terminou à frente 
de Corinthians, Santo André e 
Flamengo, outros classificados.

O Sub17, que terminou a pri-
meira fase na terceira colocação 
do Grupo Oito, também terá 
duros adversários. O Burrinho 
vai enfrentar Grêmio Prudente 
(líder do Grupo Um), São Paulo 
(líder do Grupo Seis) e Atibaia 
(quinto melhor quarto coloca-
do). Em 12 jogos até agora, a 
equipe do treinador Fred Testa 
Jr conquistou sete vitórias, um 
empate, quatro derrotas, mar-
cando 20 gols e sofrendo nove.

Com os adversários já defini-
dos, o Taubaté espera apenas a 
definição de datas e horários das 

competições. O Conselho Técni-
co da segunda fase do Campe-
onato Paulista das categorias 
Sub15 e Sub17 acontece na próxi-
ma quinta-feira (14), na sede da 
Federação Paulista de Futebol.

Sub15
GRUPO ONZE
eSpoRTe Clube TaubaTÉ
josé bonifácio esporte Clube
associação atlética portuguesa
Clube atlético penapolense

Sub17
GRUPO DEZ
grêmio desportivo prudente
São paulo Futebol Clube
eSpoRTe Clube TaubaTÉ
Sport Club atibaia

Divulgação/ TS Foto Esporte

Time do técnico Harley Dias brilhou na primeira fase
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