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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 285/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Ewe Veículos Ltda ME, 
proprietária do veículo com placa CTK1263 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 março a junho de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse 
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ª VARA CÍVEL3ª VARA CÍVELALCIDES RAMOS NOGUEIRA,
7803ª VARA CÍVEL3ª VARA CÍVEL3ª VARA CÍVEL3ª VARA
CÍVELCOMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0007526-61.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Valdir Francisco de Souza

3ª Vara Cível3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007526-61.2011.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)s sucessores de ADHEMAR MUASSAB, OSWALDO MUASSAB, FELÍCIO
MUASSAB, MIGUEL MUASSAB, CONSTANTINO MUASSAB e MARIA JOSÉ SOARES,
bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Valdir Francisco de Souza ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando usucapião do imóvel localizado no lote 69 da quadra 73 do loteamento denominado
Jardim Imperial, situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, devidamente descrito na planta de
fls. 32 e memorial descritivo de fls.50, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CITAÇÃO _2 COL POR 11 CM

CONVOCAÇÃO - 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

         Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 
abaixo, para a realização da “6ª Reunião ordinária de 2016”, cuja pauta vem a seguir:
 
Utilização de recurso do FUNDEMA
Questionário: dificuldades e avanços do Conselho de Meio Ambiente
Avaliação da visita técnica a Usina Isabel feita pelo Diretor de Meio Ambiente
Ações Dia da Árvore
  
 
Dia:     19/07/2016 (terça-feira)
Horário: 14h30 (quatorze e trinta)
Primeira chamada: 14:30
Segunda chamada: 14:45
 
 
Local: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400
 

José Luiz de Carvalho
Presidente Interino

















             
            



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  





 
  









  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  









  



  



  
 





























































  




  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  





 
  


















                 
             



  



  



  



  



  






  



  



  



  



  



  
 

































  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  


  



  



  



  



  
 



LICENÇA DA CETESB

SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA - EPP torna público 
que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 3000920 e requereu a 
Licença de Operação para Selos de segurança de material plástico; fabricação de à 
Rua Bolívia, Nº 101, Parque das Nações, CEP 12420-480, Pindamonhangaba - SP.

P O R T A R I A   Nº 37/ 2016

Designar o servidor Robson Luis Monteiro para o 
emprego de Diretor de Administração     
____________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA ,  usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:

Art 1º  –  Designar  o servidor  ROBSON LUIS MONTEIRO, Chefe de Comunicação  para  o
emprego  em  comissão  de  Diretor  de  Administração  da  Câmara  de  Pindamonhangaba,  em
substituição ao Senhor Marcelo Heleodoro da Silva, durante seu período de férias, de 18 de julho
a 06 de agosto de 2016.

Art.  2º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

      Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO-MAGRÃO       Vereador JANIO ARDITO LERARIO
       1 º Vice-Presidente                              2º  Vice-Presidente 

  Vereador RODERLEY MIOTTO                                Vereador ANTONIO ALVES DA SILVA
                   1° Secretário                                    2° Secretário                                  

  

Publicada no D A.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 213/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) UMBELINA PEREIRA 
AZEREDO, responsável pelo imóvel situado a AVENIDA RODRIGO SILVA 
ARAUJO, S/N (324) bairro SANTA CECILIA, inscrito no município sob as sigla SE 
12.05.02.002.000, Quadra E - Lote 06/07/08 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, 
do local, a contar da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. 
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico, 
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local 
para a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da 
multa e do serviço.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB

COSMETAL IND. E COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. 
torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 
3005280, válida até 14/07/2018, para Laminados planos de aço, n.e; produção de 
à ESTRADA DO ATANAZIO, 351, JD PADRE RODOLFO, PINDAMONHANGABA.

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 35/2016.

Nomeia Assessoria Parlamentar

O presente instrumento tem por finalidade retificar a Portaria nº 35/2016.

Onde se lê:

Art 1º -  Nomear os servidores abaixo, para o emprego em comissão  de Assessor Parlamentar

do quadro de pessoal  em comissão da Câmara de  Vereadores de  Pindamonhangaba,  em  1º de

julho de 2016, a saber:

- Talita Cristina Marques Teodoro.

Leia-se:

Art 1º -  Nomear os servidores abaixo, para o emprego em comissão  de Assessor Parlamentar

do quadro de pessoal  em comissão da Câmara de  Vereadores de  Pindamonhangaba,  em  1º de

julho de 2016, a saber:

- Talita Cristina Teodoro de Matos.

Pindamonhangaba, 14 de julho de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Publicada no D A.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
CONTATOS: FONE: (12) 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 

CONVOCAÇÃO DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 
 

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais 

interessados para a 6ª Reunião Ordinária, a saber: 

 

Data:  28/07/2016 – quinta-feira 

Horário:  18 horas 

Local:   Auditório da Prefeitura Municipal  

 

Pauta: 

 Plano de Ação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra – CMPDCN para 2017. 

 

 

 

Observação:  

Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a 

justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br   

 

                       

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério) 

Presidente do CMPDCN 

 

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Extraordinária 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso,  
 

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom 

Sucesso, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento Granja Saito, Quadra 02 Lote 

01 – Parque das Nações - Pindamonhangaba – SP, convocados para a 

Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 27/07/2016, no Salão de 

Festas da Associação, às 19:00h em primeira convocação, com no mínimo 

1/5 dos Associados presentes e as 19:30h com qualquer número de 

presentes, para votar e deliberar sobre o quanto segue: 

 

1- Eleição para nova Diretoria Executiva; 
2- Análise de Orçamento e Aprovação de Contratação de Empresa 

de Segurança: 
- Security Master; 
- Alvo Segurança Especial; 

- Seg Vap Segurança Patrimonial e 

- Blindada Zeladoria Patrimonial. 

 
 
 
Observações de acordo com o Estatuto Social: 
 

• É lícito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, 
munidos com procurações específicas e com firma reconhecida das assinaturas; 
 

• Sugerimos que a Inscrição das chapas e/ou Inscrição individual para as funções: 
Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Tesoureiro, Diretor Secretário e 
Diretor Social ocorram até o dia 18/07/2016. Essa Diretoria Executiva a ser eleita 
representará a Associação até Abril/2017. 

 
 

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR? 
 
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados;  
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de moradores; 
Os Associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido; 
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu Loteamento. 
 

 
 
 

 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso             11/07/2016   

Cesar Haiachi 

Presidente do Conselho Deliberativo 

*** 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. 110/2016 (PMP 12043/2016) – 
reabertura 
Para “aquisição de sucos e refrigerantes para atender a Secretaria de 
Educação para cursos, oficinas e reuniões”, com entrega dos envelopes 
dia 03/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 133/2016 (PMP 13963/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em processamento de roupa 
hospitalar, constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando 
necessária), centrifugação, secagem, dobragem, embalagem e reparo 
de rouparia, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 
01/08/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº. 177/2016 (PMP 18005/2016) – reabertura 
Para “contratação de instituição financeira para processamento de folha 
de pagamento dos servidores da Prefeitura, aposentados e pensionistas 
do Fundo de Previdência (FPMP), através de créditos em ‘conta salário’ 
e/ou ‘conta corrente’, com exclusividade, pelo período de 60 meses”, com 
entrega dos envelopes dia 29/07/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 179/2016 (PMP 18065/2016) 
Para “aquisição de ventiladores para atender aos alunos e funcionários da 
Rede Municipal de Ensino”, com entrega dos envelopes dia 04/08/16 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 180/2016 (PMP 18067/2016) 
Para “aquisição de medicamentos”, com entrega dos envelopes dia 
02/08/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº. 182/2016 (PMP 18069/2016) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames 
de eletroencefalograma sem sono induzido e com sono induzido; com 
fornecimento de mão de obra, dentro do município de Pindamonhangaba/
SP pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia 03/08/16 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 185/2016 (PMP 18327/2016) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes para 
alimentação escolar, conforme termo de referência”, com entrega dos 
envelopes dia 01/08/16 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. 046/2016 (PMP 7681/2016) 
Foi firmado o contrato 143/2016, datado de 28/06/2016, para “aquisição 
de cestos de lixo, espelhos, cabideiros e escadas destinados à montagem 
do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) de Pindamonhangaba/SP”, 
no valor de R$ 7.996,00, vigente por 06 meses. Assina pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, 
e pela contratada, empresa Marfmoveis Ltda EPP, o Sr Nelson Eduardo 
Lenzi de Lemos. 

PREGÃO Nº. 066/2016 (PMP 9149/2016) 
Foi firmado o contrato 122/2016, datado de 23/05/2016, para “aquisição 
de equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, tela de 
projeção e data show) para o CRAS – Centro de Referência em Assistência 
Social e CEU – Centro de Artes e Esporte Unificados”, no valor de R$ 
4.120,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestoras 
do contrato a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Entek Equipamentos 
Taubaté Ltda, Rita de Cassia Moreira da Silva Cortez. 
Foi firmado contrato 123/2016, datado de 23/05/2016, para “aquisição de 
equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, tela de 
projeção e data show) para o CRAS – Centro de Referência em Assistência 
Social e CEU – Centro de Artes e Esporte Unificados”, no valor de R$ 
83.853,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestoras 
do contrato a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Suprinet Suprimentos 
para Informática Ltda EPP, o Sr Ricardo Gonçalves Bonfanti. 

PREGÃO Nº. 129/2016 (PMP 13398/2016) 
Foi firmado o contrato 155/2016, datado de 29/06/2016, para “contratação 
de empresa para realização de oficinas de capacitação para os beneficiários 
dos programas sociais do CRAS e CREAS”, no valor de R$ 3.267,00, 
vigente por 07 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato 
a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Entek Cursos Livres 
Ltda, o Sr Ismael Fernandes Vieira. 
Foi firmado o contrato 156/2016, datado de 29/06/2016, para “contratação 
de empresa para realização de oficinas de capacitação para os beneficiários 
dos programas sociais do CRAS e CREAS”, no valor de R$ 3.260,00, 
vigente por 07 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato 
a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa MRS da Silva e Cia Ltda, 
o Sr Ricardo Soares da Silva. 

PREGÃO Nº. 134/2016 (PMP 13965/2016) 
Foi firmado o contrato 168/2016, datado de 12/07/2016, para “contratação 
de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais 
necessários com mão de obra inclusa, para a execução do serviço de 
instalação de rede estruturada e central telefônica na nova unidade do 

Almoxarifado da Saúde e da Farmácia Municipal”, no valor de R$ 21.220,00, 
vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a 
Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Fonevale 
Telecomunicações Ltda EPP, o Sr Laurindo Pereira Benevides. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº. 095/2016 (PMP 10421/2016) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de ferragens e ferramentas 
para uso nas obras e manutenção diversas executadas no Distrito de 
Moreira César”, foram emitidas a autorização 1103/2016, de 11/07/2016, 
no valor de R$ 6.896,13, em favor de JCB Materiais Ltda ME; autorização 
1104/2016, de 11/07/2016, no valor de R$ 37.034,10, em favor de Martini 
Comércio e Importação Ltda; autorização 1105/2016, de 11/07/2016, no 
valor de R$ 15.975,50, em favor de Raul Rabello Neto EPP; autorização 
1106/2016, de 11/07/2016, no valor de R$ 6.208,24, em favor de Thiplan 
Comercial Ltda; autorização 1107/2016, de 11/07/2016, no valor de R$ 
8.925,78, em favor de Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI 
ME. 

PREGÃO Nº. 101/2016 (PMP 11271/2016) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material de enfermagem 
(consumo) para atender as Unidades de Saúde do Município”, foram 
emitidas a autorização 885/2016, de 13/06/2016, no valor de R$ 6.748,80, 
em favor de R$ Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos 
Hospitalares Sociedade Limitada; autorização 886/2016, de 13/06/2016, 
no valor de R$ 4.969,80, em favor de R$ Cirúrgica São José Ltda; 
autorização 1037/2016, de 13/06/2016, no valor de R$ 10.699,50, em favor 
de Alexandre A Souza ME. 

PREGÃO Nº. 124/2016 (PMP 13393/2016) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material esportivo para 
atender a implantação do projeto ‘Ceu das Artes’ em Moreira César”, 
foram emitidas a autorização 1074/2016, de 06/07/2016, no valor de R$ 
10.872,11, em favor de Alcides Barbosa Junior & Cia Ltda ME; autorização 
1075/2016, de 06/07/2016, no valor de R$ 2.364,58, em favor de Rodrigo 
Tolosa Rico ME. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 147/2012 (PMP 15297/2012) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, datado de 21/06/2016, ao contrato 
145/2012, que cuida de “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar em ambulância 
de suporte básico – tipo ‘b’, com equipe multiprofissional composta por 
telefonista, motorista e enfermeiro (a), pelo período de 12 (doze) meses”, 
para prorrogação até 21/10/2016. Assina pela contratante a Sra Maristela 
Luzia, e pela contratada, empresa Pronto Vida Emergências Médicas Ltda, 
o Sr Fabiano Bazzo da Silva. 

 PReFeiTuRa muniCiPal de Pindamonhangaba
PubliCidade doS PRoCeSSoS de liCiTaÇÃo

As centrais sindicais 
se reunirão nesta ter-
ça-feira, 19, em frente à 
sede do Banco Central 
na Avenida Paulista, na 
região central de São 
Paulo, para protestar 
contra o atual patamar 
dos juros. 

A mobilização reu-
nirá Força Sindical, 
Central Única dos 
Trabalhadores, União 
Geral dos Trabalha-
dores, Nova Central, 
Central dos Sindicatos 
Brasileiros e Central 
dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do 
Brasil. O ato aconte-
cerá no primeiro dia 

Centrais sindicais farão 
protesto em São Paulo 
contra juros altos hoje

da reunião do Comitê 
de Política Monetária 
(Copom). O “Protesto 
contra os juros altos”, 
nome dado à mobili-
zação hoje, terá início 
às 10h.

A decisão sobre os 
juros será anuncia-
da na quarta-feira, a 
partir das 18h, assim 
que terminar a reu-
nião de dois dias onde 
é definido o futuro da 
taxa Selic. O encontro 
dos diretores do BC, 
na quarta-feira, 20, 
terá início às 14h30. 
A taxa Selic está atu-
almente em 14,25% 
ao ano.

Quatro pessoas desapa-
receram na Serra do Mar 
na noite desse domingo, 17, 
durante uma trilha em di-

reção à Cachoeira da Torre, 
em São Bernardo do Cam-
po, no ABC Paulista. 

O Corpo de Bombeiros 

informou que recebeu cha-
mado por volta das 20 ho-
ras, foi até o local mas não 
localizou ninguém. Na ma-

nhã dessa segunda-feira, 
18, duas viaturas retorna-
ram à região para dar con-
tinuidade às buscas.

Quatro pessoas desaparecem 
durante trilha na serra do mar

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) re-
comenda que, para agili-
zar o embarque e evitar 
transtornos, os passagei-
ros cheguem ao embarque 

Anac recomenda que passageiros 
cheguem com 2 horas de antecedência

com duas horas de ante-
cedência e sugere que no-
tebooks, cintos, relógios e 
outros objetos metálicos 
sejam retirados antecipa-
damente da bagagem de 

mão, antes da passagem 
pelo pórtico de raio-X.

A Anac disse ainda la-
mentar os transtornos 
verificados nessa segun-
da-feira, 18, em alguns 

aeroportos do País em 
função do início dos no-
vos procedimentos de 
inspeção de segurança de 
passageiros e bagagens 
para embarque em voos 

domésticos. O órgão regu-
lador pede a compreensão 
dos passageiros impac-
tados, ressaltando que a 
adoção das medidas tem 
como objetivo “zelar pela 
segurança de todos os 
passageiros e seus fami-
liares no transporte aéreo 
brasileiro”.

Os procedimentos 
iniciados nesta segunda 
para os voos domésti-
cos incluem a revista de 
passageiros para o aces-
so às áreas restritas dos 
aeroportos (de embar-
que, pista e aeronaves) 
e a inspeção de baga-

gens, o que gerou filas e 
discussões entre passa-
geiros em alguns dos ae-
roportos de maior mo-
vimento do país, como 
o Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, e Congo-
nhas, em São Paulo.

“Nesse período de fé-
rias e com a proximidade 
dos Jogos Olímpicos, a 
demanda pelo transporte 
aéreo naturalmente au-
mentará, o que exige or-
ganização maior dos ope-
radores aeroportuários 
e companhias aéreas e a 
colaboração dos passagei-
ros”, diz a Anac.


