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Um a cada
quatro
motoristas
dirige após
beber
U

m a cada quatro motoristas do Brasil admite dirigir após consumir bebida alcoólica, de
acordo com levantamento sobre comportamento de
risco no trânsito, encomendado pela Arteris - companhia concessionária de rodovias como a Fernão
Dias e a Régis Bittencourt, com condutores de todo
o País. Segundo a pesquisa, 26% dos motoristas
aﬁrmam que dirigem mesmo estando alcoolizados.
A incidência é maior entre homens, com índice de
30,7%, enquanto 18,3% das mulheres admitem beber e dirigir. No recorte por idade, o grupo que mais
preocupa é o de até 45 anos, com 28,5%.

Ao todo, 60,5% aﬁrmam
que sempre respeitam as
leis de trânsito

MAIS DA METADE
DAS FAMÍLIAS
CONTINUAM
ENDIVIDADAS
Depois de seis meses
consecutivos de queda na
comparação mensal, o endividamento das famílias
brasileiras voltou a subir
em agosto, indo a 58%, de
acordo com a Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo.
Na avaliação da economista da confederação,
Marianne Hanson, o endividamento vinha caindo,
não em função da melhora
das condições das famílias,
mas por causa do receio
de consumir e da situação
econômica do país como
um todo.
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EMPRESA ABRE
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Aprendiz Paulista oferece 102
vagas para alunos das Etecs
Divulgação

O programa Aprendiz
Paulista oferece nesta
semana 102 vagas para
jovens entre 14 e 24
anos de idade que estudam nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro
Paula Souza de todo o
Estado.
Para se candidatar a
essas e outras vagas,
basta acessar o site do
Programa, criar login, senha e informar os dados
solicitados. Outra opção é comparecer a um
Posto de Atendimento
ao Trabalhador com RG,
CPF, Carteira de Trabalho
e, se possível, PIS.

As oportunidades são oferecidas
por empresas que se cadastraram
no Emprega São Paulo

PÁGINA 3

Câmara aprova projeto para proibir Waze
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 30,
um projeto que pode atrapalhar
o futuro do aplicativo de navegação em mapas Waze no Bra-

sil. O texto pretende alterar o
Código de Trânsito Brasileiro,
instituindo como infração o ato
de conduzir veículo com dispositivo, aplicativo ou funcionalidade que identiﬁque radares ou
blitze pelo caminho.

A partir da aprovação na comissão de tecnologia, o projeto
segue para a Comissão de Viação e Transportes (CVT) e para
a Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).
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ESTADO
VAI ABRIR
CONCURSO
PARA 5,4 MIL
VAGAS NA PM
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Governo vai abrir concurso
para 5,4 mil vagas na PM

Força Sindical e
FecomercioSP
criticam manutenção
da taxa de juros

Divulgação

A Força Sindical e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) criticaram a manutenção da taxa básica de juros
da economia (Selic) em 14,25%. A decisão
foi tomada na quarta-feira pelo Comitê de
Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).
“O governo perdeu uma ótima oportunidade de sinalizar positivamente para o setor
produtivo, que gera emprego e renda, que
o país não se curva mais perante os especuladores”, diz a Força Sindical, em nota assinada por seu presidente, o deputado Paulo
Pereira da Silva (SD-SP). Os juros altos “são
uma forma de concentrar cada vez mais
renda nas mãos dos grandes banqueiros e
rentistas”, acrescenta a central.
De acordo com a nota, o governo aposta no combate à inflação a qualquer preço,
com uma “política brutal de austeridade
fiscal”, que vem causando “uma depressão
econômica sem precedentes”. “O tombo da
atividade econômica não apenas reduziu a
renda das famílias e elevou as taxas de desemprego – são 11,8 milhões de desocupados, maior índice da série histórica –, mas
acabou derrubando as arrecadações de estados, municípios e do governo federal.”
A Força Sindical defende a redução dos
juros e “mudanças radicais” na economia,
priorizando o emprego, a produção, a renda e o mercado interno como saídas para a
crise.
Apesar de criticar a manutenção da Selic,
a FecomercioSP disse que entende a necessidade de cautela “neste momento de transição do governo”.
“Como o processo de impeachment foi
finalizado, a entidade pondera que a cautela era prevista, e o BC deve aguardar por
mais um período até a próxima convocação
de reunião do Comitê de Política Monetária
(Copom) para que seja estabelecido o início
de um novo ciclo de queda, conforme expectativa dos agentes econômicos. Até porque,
em virtude desse excepcional evento na política nacional, um prazo maior não acarretaria grandes prejuízos, dado que essa taxa
de 14,25% está estabelecida há mais de 12
meses”, diz a Fecomercio.
A instituição acrescenta que espera a
queda da Selic em breve e que isso “contribua e acelere o processo de recuperação
da atividade econômica, impulsionando os
investimentos produtivos tão necessários
para geração de emprego e distribuição de
renda”.

Universidade sorteará
bolsas de estudo de
100% e 50%
Os estudantes dos
cursos de graduação presencial da Universidade
de Taubaté (Unitau) e da
Escola de Aplicação Dr.
Alfredo José Balbi concorrem mensalmente a Bolsa
de Incentivo ao Pagamento (BIP).
A partir do segundo se-

mestre, a Unitau expandiu
o benefício e agora serão
sorteadas quatro bolsas,
duas com valor de 100%
e duas com valor de 50%.
Ao ser sorteado, o aluno recebe o desconto nas
mensalidades até o final
do ano.
Para participar, o es-

tudante deve estar com
as mensalidades em dia
e efetuar o pagamento até o dia 12 de cada
mês. Os acordos financeiros também devem
estar em dia.
Confira o regulamento completo no site www.
unitau.br .

Supremo derruba regra de
classificação indicativa na TV
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira (31)
julgar inconstitucional
a regra que obriga as
emissoras de televisão a
veicular seus programas
de acordo com o horário estabelecido pela
classificação indicativa.
Segundo a maioria dos
ministros, a imposição
prévia de horário para
exibição das atrações é

ilegal por tratar-se de
censura prévia à programação das TVs.
Com a decisão da Suprema Corte, as emissoras continuam sendo
obrigadas a exibir caracteres sobre classificação dos programas,
mas apenas de forma
informativa, podendo
veicular os programas
no horário que entenderem.

A classificação indicativa está prevista na
Constituição e foi regulamentada no Estatuto
da Criança e Adolescente (ECA). O partido
questiona o Artigo 254
do estatuto, que prevê
multa para as emissoras
que transmitirem “espetáculo em horário diverso do autorizado ou
sem aviso de sua classificação”.

O governador Geraldo Alckmin autorizou a
abertura de concurso para
preenchimento de 5,4 mil
vagas para soldado de 2ª
Classe da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
A autorização foi publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE) da quartafeira, 31.
A remuneração inicial para o cargo é de R$
2.357,76, além do adicional de insalubridade de
R$ 571,51. O provimento
do efetivo deverá ocorrer
em duas etapas, maio e
novembro de 2017.
Após aprovados em todas as etapas do concurso,
os alunos passarão pelo
Curso Superior de Técnico
de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, com duração média de
um ano, na Escola Superior de Soldados (ESSd).
O curso confere ao formando o grau de técnico
de nível superior em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.
Requisitos e avaliações
Para concorrer, é necessário ser brasileiro,
ter concluído o Ensino
Médio, estar em dia com
as obrigações eleitorais e
militares, ter entre 17 e 30
anos, além de não possuir
antecedentes criminais.
A altura mínima é 1,60
m para homens e 1,55 m
para mulheres.
É preciso também ser
habilitado em qualquer
categoria da Carteira de
Motorista entre “B” e “E”.
Se for agente público, não
pode ter respondido ou
estar respondendo a processo administrativo.
Os candidatos serão
avaliados em uma prova escrita, com questões
objetivas, e redação. Os
aprovados passarão por
teste físico para verificar
o condicionamento físico, além de exames de
saúde e psicológico. A
última etapa é um processo de investigação
social e análise de documentos e títulos.

Bancários podem entrar em greve a partir de terça-feira
Divulgação

Fundação Dr. João Romeiro

Os bancários podem entrar em greve a partir da
próxima terça-feira (6). Ontem (1º), eles fizeram assembleias em todo o país para decidir se vão cruzar os
braços. O Comando Nacional dos Bancários indicou a
rejeição da proposta da Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban).
Entre as principais reivindicações da categoria estão
reajuste salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real e
9,31% de correção da inflação; participação nos lucros
e resultados de três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação, refeição, décima-terceira cesta e auxílio-creche/babá no valor do
salário-mínimo nacional (R$ 880); 14º salário; fim das
metas abusivas e assédio moral; fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à
precarização das condições de trabalho; mais segurança
nas agências bancárias e auxílio-educação.
A proposta da Fenaban foi de reajuste de 6,5% mais

R$ 3 mil de abono para os trabalhadores. O Comando
Nacional dos Bancários diz que essa proposta representa
perda real de 2,8% (ao se descontar a inflação de 9,57%).
A categoria entregou a pauta de reivindicações no
dia 9 de agosto. Já foram discutidos os temas emprego,
saúde, segurança e condições de trabalho, igualdade de
oportunidades e remuneração. A data-base da categoria
é 1º de setembro e a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) tem validade nacional. Em todo o país, são cerca
de 512 mil bancários.
Para a Fenaban, se somados o abono e o reajuste,
haverá “ganho superior à inflação na remuneração do
ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário”. “A Fenaban reafirma sua confiança no diálogo
contínuo entre as partes para se chegar a um acordo de
renovação da convenção coletiva de trabalho entre bancos e bancários, que é a mais abrangente e completa do
país”, acrescentou a federação.
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Um a cada quatro motoristas
dirige após beber, diz pesquisa
Divulgação

Incidência é
maior entre
homens,
com índice
de 30,7%,
enquanto
18,3% das
mulheres
admitem beber
e dirigir

Um a cada quatro motoristas do Brasil admite dirigir após consumir
bebida alcoólica. É o que
mostra
levantamento
sobre
comportamento
de risco no trânsito, encomendado pela Arteris

- companhia concessionária de rodovias como
a Fernão Dias e a Régis
Bittencourt -, com condutores de todo o País.
De acordo com a
pesquisa, 26% dos motoristas aﬁrmam que

dirigem mesmo estando alcoolizados. A incidência é maior entre
homens, com índice de
30,7%, enquanto 18,3%
das mulheres admitem
beber e dirigir. No recorte por idade, o grupo que

Governo prorroga até 31 de
dezembro prazo para sacar
abono de 2014
O governo estendeu
até o dia 31 de dezembro
deste ano o prazo para
sacar o abono salarial de
2014. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
disse que cerca de 800
mil trabalhadores ainda
não sacaram o benefício
de um salário mínimo
(R$ 880) em uma das
agências da Caixa e do
Banco do Brasil. Tratase da segunda prorrogação do prazo inicial
para receber o benefício
- inicialmente terminaria no dia 31 de junho e
foi estendido para 31 de
agosto.
Podem receber o benefício pessoas que trabalharam com carteira
assinada por ao menos
um mês em 2014, tenham
ganhado, em média, até
dois salários mínimos.
Para ter acesso ao direito,
é necessário que os trabalhadores estejam inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou no
Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há,
pelo menos, cinco anos.
Tradicionalmente, o
abono era pago de julho a
outubro para todos os trabalhadores, mas, desde
2015, o governo dividiu o
pagamento em duas etapas, como forma de diluir
o custo. Já foram pagos
mais de R$ 18 bilhões a
22,3 milhões de trabalhadores, o que corresponde
a 95% do total de pessoas
com direito ao benefício.
De acordo com Nogueira, o governo fez uma
“intensa campanha” na
mídia e em entidades laborais e patronais para

Insegurança

Divulgação

Cerca de 800 mil trabalhadores ainda não
sacaram o benefício
que os trabalhadores saquem o benefício. O ministério permitiu que fosse feita uma consulta por

mais preocupa é o de até
45 anos, com 28,5%.
“Há muito anos se sabe
que existe relação entre o
uso de bebida alcoólica e
acidentes de trânsito”, diz
o gerente de operações da
Arteris, Elvis Granzotti.
“E considerando que
esses são os que admitem, o número de pessoas
que dirigem alcoolizadas
pode ser ainda maior.”
Para a pesquisa, realizada pela Limite Consultoria e Pesquisa, foram
entrevistadas 1.030 pessoas de todo o País, entre
os dias 15 e 26 de agosto.
Segundo a Arteris, os dados retratam a distribuição no território nacional
de motoristas habilitados,
que dirigem em rodovias,
vias urbanas ou rurais. A
margem de erro é de 3,1
pontos percentuais.

CPF no site e os bancos
enviaram SMS e e-mails
a cerca de 700 mil trabalhadores.

O estudo também
mostra que uma a cada
cinco pessoas tem histórico de morte no trânsito
na família. Para 68,9%
dos entrevistados, o trânsito brasileiro é perigoso.
Segundo o levantamento, 51,8% dos brasileiros usam celular ao
volante, prática que aumenta risco de acidentes.
Entre as mulheres, 20%
se maquiam enquanto dirigem.
A maioria dos entrevistados, no entanto, acredita que dirijam
com segurança. Ao todo,
60,5% aﬁrmam que sempre respeitam as leis de
trânsito. Desse grupo,
aproximadamente 30%
receberam alguma multa
nos últimos 12 meses.

Redução do número de vítimas
de dengue em São Paulo é de
90% no 1º semestre
As providências adotadas pelo governo estadual para prevenir a
dengue em São Paulo têm
contribuído para reduzir
drasticamente o número
de vítimas no Estado. No
acumulado do primeiro
semestre foram conﬁrmados 143 mil casos da
doença contra 666 mil no
mesmo período do ano
passado. A redução na
quantidade de mortes foi
ainda maior: caiu de 465
para 67 casos.
O secretário da Saúde,
David Uip, atribui a redução às visitas de agentes de saúde aos imóveis
para combater os focos do
mosquito Aedes aegypti
foram fundamentais para
a melhora dos indicadores. “Tivemos uma redu-
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Governo adota providências para prevenir a
dengue em São Paulo
ção exuberante no número
de casos de dengue, comparando janeiro a junho de
2015 houve uma redução
de 80% em relação a 2016,
e a mortalidade caiu mais
de 90%”, declarou.
A Secretaria da Saúde
está com uma ação de 80
mil agentes, que cobriu

mais de 90% dos municípios paulistas. “O resultado disso, a contratação de
agentes que trabalharam
voluntariamente aos sábados, essas ações fizeram
com que o Estado de
São Paulo tivesse uma
queda
significativa”,
afirmou Uip.

Aprendiz Paulista
oferece 102 vagas
para alunos das Etecs

O programa Aprendiz Paulista, gerenciado
pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), oferece nesta semana 102 vagas para
jovens entre 14 e 24 anos de idade que estudam
nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula
Souza de todo o Estado.
ETECS: ENSINO QUE CRIA OPORTUNIDADES
Voltado à promoção de uma vivência no
mundo do trabalho, o programa viabiliza uma
intermediação sem custo para o empregador
que está em busca de um técnico-proﬁssional e
estudante que deseja ingressar em sua proﬁssão.
As oportunidades são ofertadas por empresas
que se cadastram no Emprega São Paulo de
forma gratuita.

COMO SE CADASTRAR
Para se candidatar a essas e outras vagas,
basta acessar o site do Programa (https://www.
empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/), criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra
opção é comparecer a um Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, Carteira de
Trabalho e, se possível, PIS.
O cadastramento do empregador também poderá ser feito no site do Emprega São Paulo ou
PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.

Mais da metade das
famílias brasileiras
continuam endividadas
Depois de seis meses consecutivos de queda na
comparação mensal, o endividamento das famílias
brasileiras voltou a subir em agosto, indo a 58%.
A constatação é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que divulgou ontem (1º) a Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic).
O resultado da pesquisa, em agosto, mostra que
a alta do endividamento das famílias chegou a 0,3
ponto percentual em relação a julho, quando o índice era de 57,7%. Em agosto de 2015, quando o
endividamento atingia 62,7% das famílias, o índice
chegou a cair 4,7 pontos percentuais.
Na avaliação da economista da confederação,
Marianne Hanson, o endividamento vinha caindo,
não em função da melhora das condições das famílias, mas por causa do receio de consumir e da
situação econômica do país como um todo.
“As dívidas vinham diminuindo em função da
retração do consumo. Essa mudança de comportamento pode indicar alguma melhora, porém, as
altas taxas de juros e o mercado de trabalho desaquecido continuam sendo um entrave para a retomada das compras. As famílias ainda estão inseguras para consumir ou contrair novas dívidas”, disse
Marianne.
Os números de agosto também indicam um aumento no percentual das famílias que têm dívidas
em atraso – seja no cheque pré-datado, cartão de
crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo
pessoal, prestação de carro ou seguro. Esse número subiu 24,4% em julho, um aumento de 2 pontos
percentuais em relação a julho (22,9%), mantendo
ainda um patamar elevado. Em agosto de 2015, o
percentual de endividamento das famílias era de
22,4%.
Inadimplência
Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor indicam que o percentual de inadimplência aumentou de julho para
agosto. O percentual das famílias que relataram
não ter como pagar suas dívidas e que, portanto,
permanecerão inadimplentes, foi de 9,4%, superando julho em 0,7 ponto percentual, quando o indicador registrou 8,7%. Em agosto do ano passado
a inadimplência estava em (8,4%).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS
DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto.
de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400,
Bairro Alto do Cardoso:

EDITAL DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PARA A GESTÃO 2016/2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

PREGÃO
Nº.
219/2016
(PMP
24135/2016)
Para “aquisição de cimento CP II
e CP III conforme solicitação do
Departamento de Obras e Viação”,
com entrega dos envelopes dia
19/09/16 às 14h e início da sessão às
14h30.

SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP
RESULTADO DA ELEIÇÃO
A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição dos representantes da sociedade
civil para a Gestão 2016/2018 do CMAS de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, vem

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.

apresentar abaixo, a nova composição do CMAS. A Assembleia de Eleição aconteceu no dia
31 de agosto de 2016, das 17 às 18h30, no Auditório da Prefeitura Municipal. A Assembleia de
Posse dos novos conselheiros e Eleição de diretoria executiva acontecerá no dia 14 de setembro

*** CONTRATO ***

de 2016, às 8 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal.

PREGÃO
Nº.
133/2016
(PMP
13963/2016)
Foi firmado o contrato 188/2016,
de 19/08/2016, 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”, no valor de R$
27.864,00, vigente por 12 meses.
Assina pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Sandra
Maria Carneiro Tutihashi, e pela
contratada, empresa RL Soares
de Arruda Lavanderias ME, o Sr
Rodolfo Lois Soares de Arruda.

COMPOSIÇÃO CMAS – GESTÃO 2016/2018
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DE PINDAMONHANGABA
SEGMENTO

INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Associação dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

Amauri Monteiro

FAMILIA

APAMEX – Associação
Pindamonhangabense de Amor
Exigente

Raquel de Oliveira Dias

Associação de Centro de
Convivência para Idosos
“Cônego Nestor Jose de
Azevedo”

IDOSO

Moacir Ferreira dos Santos

José Roberto Azevedo Homem de Melo
Jaciene Rodrigues de Paula
Ana Maria de Oliveira Nóbrega Ruiz
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SINDICATOS E
CONSELHOS

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO
Nº.
119/2014
(PMP
13028/2014)
Foi firmado o aditamento 01/2016,
de
05/08/2016,
ao
contrato
197/2014, que cuida de “aquisição
de solução antivírus necessária
para
o
funcionamento
dos
equipamentos, visto que os vírus,
spywares, malwares, crescem e
evoluem constantemente, podendo
interromper serviços de extrema
necessidade, tais como atendimento
à população (agendamento de
consulta, laboratório, tributários,
entre outros)”, para prorrogação
até 02/09/2017, e reajuste de 9,63%
conforme variação do IPC FIPE,
passando o valor do contrato
para R$ 44.128,60. Assinam pela
contratante o Sr Edson Macedo
de Gouvea, Sra Maria Aparecida
Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra
Maria Carneiro Tutihashi, e pela
contratada, empresa Allcomnet
Tecnologia e Sistemas Ltda EPP, o
Sr Rogerio Prenholato.

Ana Gilda Ferraz

Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba – APAE

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Fernando Antunes Lima

Orlando Gregorio da Silva
Henrique Alves Cazuo

SETOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
TRAVESSA RUI BARBOSA, 37 – CENTRO – CEP 12401-490 – PINDAMONHANGABA/SP
EMAIL: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PROFISSIONAIS
DA ÁREA

OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil – 52ª Subseção de
Pindamonhangaba

ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES
DE BAIRRO

IA3 – Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento a Arte e
Aprendizagem

Sonia Rejane de Campos

PREGÃO
Nº.
207/2015
(PMP
21578/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2016,
de
10/08/2016,
ao
contrato
217/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada para
disponibilizar
profissional
especializado em endocrinologia
para realização de consultas
pelo período de 12 meses”, para
prorrogação até 22/09/2017 e
reajuste de 9,0262% conforme
variação do IPC FIPE, para o valor
mensal de R$ 46.445,16. Assina
pela contratante a Sra Sandra
Maria Carneiro Tutihashi, e pela
contratada, empresa Happy Med
Clínica Médica Ltda, o Sr Edmundo
Mitsuo Okamoto.

Maura Salgado Valentini
Roseméri Seixas Nunes Pereira
Luiz Claudio de Oliveira

Amauri Monteiro
Presidente Gestão 2016

|
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

DATA:01/09/2016

ORDEM DO DIA

31ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia

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

FUNÇÃO

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR,

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

MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 80/2016 , do Vereador José Carlos Gomes – Cal,
que

“Denomina

uma

rotatória

de

ALFREDO

DA

COMUNICADO

PALMA

REDECINE SUL CINEMAS LTDA. inscrita no Cnpj n° 18.672.374/0001-19 e
Inscrição Estadual nº 528.094.290-118, estabelecida a Rua Alcides Ramos
Nogueira nº 650 - loja A02, Bairro Mombaça, na cidade Pindamonhangaba - SP,
SETOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
declara para os devidos fins de direito que extraviou o Livro de Registro de
TRAVESSA RUI BARBOSA, 37 – CENTRO – CEP 12401-490 – PINDAMONHANGABA/SP
utilização de documentos e Termos de ocorrências, Modelo 6 de 13/08/2013
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2016.EMAIL: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
nº 01, preenchido parcialmente.

RODRIGUES”.

CONVOCAÇÃO

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

O Diretor Pedagógico do Colégio Comercial Dr. “João Romeiro”, CONVOCA
os alunos concluintes do 1° e 2° semestres dos anos de 2014 e 2015 que
não tenham apresentado o Relatório de Estágio Obrigatório, a comparecer
junto à Secretaria da Escola até o dia 20 de setembro das 14h às 2h.
À Direção
Pindamonhangaba, 29 de Agosto de 2016.

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

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
__________________________________________

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 ADVERTÊNCIA

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

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

Faz saber que:

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 039/16

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 40/2016

Em: 27/07/2016

Em: 26/07/16

Processo nº: 21334/2016

Processo nº: 21235/2016

Atividade: Drogaria

Atividade: Farmácia de manipulação

Razão Social: Amabile Mariano Gonçalves ME

Razão Social: Farmácia de manipulação Vitae Pinda ME

CNPJ / CPF: 09676195000240

CNPJ / CPF: 55700462/0001-03

Avenida princesa do Norte, 295

Endereço: Av Cel Fernando Prestes, 280

Município: Pindamonhangaba

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: Amabile Mariano Gonçalves

Responsável Legal: Vanessa Oliveira Colombo

CPF 11370058829

CPF – 34122360803

Auto de Infração nº 3502

Auto de Infração nº 3542

Defesa: não apresentou

Defesa: Não apresentou

Auto de imposição de penalidade de advertência n° 3517

Auto de imposição de penalidade de multa n° 3596
Recurso: Não apresentou
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.351, DE 17 DE AGOSTO DE 2016.
Retifica o Decreto nº 5.342, de 08 de julho de 2016, que constitui Equipe
Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.203, de 16 de
abril de 1996 e 3.241, de 21 de julho de 1.996,
D E C R E T A:
Art. 1º. Retifica os incisos I e III do Decreto nº 5.342, de 08 de julho de 2016,
que constitui a Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Municipal, que passam a vigorar:
“I - EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA
a)
Adriano José de Brum - Biólogo;
b)
Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista;
c)
Cintia Kuwahara Ynoue Nishizawa – Fiscal Sanitário;
d)
Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária;
e)
Elizabeth Basi Puebla da Nobrega – Médica;
f)
Fabiana Maria Cintra de Souza – Fiscal Sanitário;
g)
Gonçalo Correa Leite - Fiscal Sanitário;
h)
Lurdes Homem de Mello – Chefe de Serviço Técnico;
i)
Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires – Fiscal Sanitário;
j)
Márcia Maria Cabral Wakasugi – Fiscal Sanitário;
k)
Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário;
l)
Margareth Maçae Yada Langui – Farmacêutica;
m)
Mara Danielli Marcelão – Fiscal Sanitário;
n)
Melissa de Almeida Pacca Rosário ¬– Fiscal Sanitário;
o)
Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Programa de Saúde;
p)
Patricia Francisca da Silva – Supervisor Area Controle Vetores;
q)
Paulo Rogério Paulsen Paludetti – Engenheiro Civil;
r)
Rafael Lamana – Diretor do Departamento de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde;
s)
Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde;
t)
Robert William Varginha Diniz – Supervisor Área Controle
Vetores;
u)
Tatiane Aparecida Bahia – Fiscal Sanitário;
v)
Vânia Silva – Fiscal Sanitário;
w)
Vanor Reis Ferreira da Silva – Supervisor Área Controle Vetores”
“III EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAUDE DO
TRABALHADOR:
a)
Aretusa Monteiro da Silva – Fonoaudióloga;
b)
Celso Araújo de Sousa – Médico;
c)
Enilda Maria Costa ¬¬– Assistente Social;
d)
Márcia Regina da Silva – Psicóloga;
e)
Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário;
f)
Milena Lopes Santana – Enfermeira;
g)
Rafael Lamana – Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde;
h)
Samantha Camargo de Faria ¬– Técnica de Segurança do Trabalho”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de
agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.953, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo a receber por doação, sem encargos, área de
terreno localizado no Loteamento Shangri-la, para fins de regularização
de prolongamento de rua.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. l°. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber
por doação, a título gratuito e sem encargo, área constituída de parte do
lote 28 da Quadra 02 do Loteamento Parque Sangri-lá, de propriedade de
propriedade de Rui Soares da Silva e Nubia Aparecida Gama da Silva, e que
consta com a seguinte descrição:
“constituída de parte do lote nº 28 da Quadra 02 do Loteamento Parque
Shangri-lá, destinada ao prolongamento da Rua Natálio Soares Lemes
dos Santos, antiga rua dois, de propriedade de Rui Soares da Silva e Nubia
Aparecida Gama da Silva, com frente para a Rua Natálio Soares Lemes dos
Santos, antiga rua 02, para onde mede 34,90 m ( trinta e quatro metros e
noventa centímetros ) em curva; de quem da rua olha para o lote, do lado
direito mede 72,50 m ( setenta e dois metros e cinqüenta centímetros )
confrontando com propriedade de Carlos Jerônimo, do lado esquerdo
mede 12,10 m ( doze metros e dez centímetros) em linha curva com raio de
6,50 m ( seis metros e cinqüenta centímetros ), ângulo interno central de
105º 03’ 04”, mais 37,30 m ( trinta e sete metros e trinta centímetros ) em linha
reta , sendo que a partir desse ponto , deflete-se à direita e com ângulo
interno de 170º 18’ 43” segue-se por mais 5,04 m ( cinco metros e quatro
centímetros ) confrontando com o lote 29 da Quadra 2, fundos com 15,00 m (
quinze metros ) confrontando com o lote 01 da quadra 2 , encerrando a área
de 886,24 m2 ( oitocentos e oitenta e seis metros quadrados e vinte e quatro
decímetros quadrados ). Matrícula nº 14646 do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Pindamonhangaba. Sigla SE 33.03.10.002.00”
Art. 2º. A área descrita no art. 1º destinar-se-á a regularização do
prolongamento da Rua Natálio Soares Lemes dos Santos (antiga rua dois).
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de
agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.956, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.
Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2017/2020.
(Projeto de Lei nº 90/2016, de autoria da Mesa Diretora)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica mantido para a Legislatura 2017/2020 o subsídio atual do
Vereador da Câmara de Pindamonhangaba, fixado na Lei Municipal n° 5.778,
de 20 de maio de 2015.
Art. 2° A ausência do Vereador a Sessão Ordinária implicará o desconto, por
Sessão, no valor correspondente a um quarto (1/4) ou a um quinto (1/5) do
subsídio conforme o número de Sessões do mês.
§ 1° O desconto, mencionado no caput deste artigo não ocorrerá quando
comprovados os casos dos incisos I e II do art. 14 da Lei Orgânica Municipal.
§ 2° A justificação da ausência será requerida e comprovada até o dia da
primeira Sessão subsequente a que Vereador comparecer.
Art. 3° O suplente perceberá, a partir da posse, a mesma remuneração dos
Vereadores em exercício.
Art. 4° O subsídio determinado nesta lei poderá ser reajustado anualmente,
conforme previsto no art. 39, § 4° da Constituição Federal.
Art. 5° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações
próprias do orçamento.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017, revogadas
as disposições em Contrário.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de agosto de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Após aumento de queixa
contra polícia, Alckmin diz
que vai ‘agir sobre a causa’
Após o número de denúncias
de má qualidade no atendimento das Polícias Civil e Militar subir 42% em 2016, o governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin,
afirmou que vai mapear os locais onde há reclamações para
melhorar o serviço prestado
à população. Segundo afirma,
ainda é preciso identificar os
motivos que explicam a alta das
queixas e “agir sobre a causa”.
Relatório da Ouvidoria da
Polícia, obtido pelo Estado,
aponta que houve 772 reclamações de mau atendimento entre
janeiro e junho de 2016, ante
544 ocorrências no mesmo período do ano passado. Enquanto
as queixas contra a Polícia Civil subiram 18% em São Paulo,
passando de 186 para 220, as
denúncias envolvendo PMs aumentaram 53%, de 351 para 537
casos. Outros 15 registros envolvem as duas polícias. A alta
ocorre em menor escala na capital, onde os casos subiram 11%.
Para Alckmin, o Estado ainda precisa “detalhar” melhor as
denúncias. “Vai ser verificado
onde é a reclamação, se é um
distrito (policial), onde é, qual
a razão”, afirmou nesta quartafeira, 31, ao inaugurar uma obra
de segurança hídrica em São

Divulgação

O governador afirmou que vai mapear os locais onde há reclamações para melhorar o serviço
Bernardo do Campo, na Grande
São Paulo. “Vamos verificar a
causa da reclamação e agir sobre a causa.”
De acordo com o ouvidor das
polícias, Julio César Fernandes,

qualquer falha no serviço prestado pela polícia pode ser denunciada para a Ouvidoria, que
a classifica como “má qualidade
no atendimento”. Segundo afirma, o problema mais comum é

Comissão da Câmara aprova
projeto para proibir Waze
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos
Deputados aprovou na terçafeira, 30, um projeto que pode
atrapalhar o futuro do aplicativo
de navegação em mapas Waze
no Brasil: de autoria do deputado Major Fábio (PROS-PB) o
projeto de lei nº 5596, de 2013,
pretende proibir o uso de aplicativos e redes sociais que alertem
motoristas sobre a ocorrência
de blitze no trânsito.
O texto pretende alterar o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), instituindo como infração o ato de conduzir veículo
com dispositivo, aplicativo ou
funcionalidade que identifique
radares ou blitze pelo caminho.
Procurado pelo Estado, o Waze
não comentou o assunto.
Além disso, o projeto de lei se
apoia no Marco Civil da Internet
para propor que redes sociais,
como Facebook e Twitter, sejam
obrigadas a retirar do ar postagens
de usuários com alertas sobre esse
tipo de ação da polícia em todo o
Brasil, mediante ordem judicial.
Em caso de descumprimento, as
empresas que mantêm esses serviços e seus usuários teriam de pagar multa de R$ 50 mil.
A partir da aprovação na comissão de tecnologia, o projeto
segue para a Comissão de Viação e Transportes (CVT) e para
a Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).

Incompleto
Para Francisco Brito Cruz,
diretor do instituto de pesquisa
de direito digital Internet Lab, a
aprovação do projeto na Comissão foi uma surpresa. “Nenhum
dos dados apresentados na audiência pública foi levado em
conta no projeto de lei”, disse o
pesquisador, que participou do
debate sobre a proposta.
Para ele, “a preocupação com
as blitz não será resolvida com
bloqueio do Waze”, e a proibição desse tipo de aplicativo
pode causar “prejuízos à inovação”, além de impedir que as

pessoas usem o Waze quando
precisam pedir ajuda às autoridades policiais O especialista
criticou ainda a forma como o
debate sobre o assunto foi conduzido. Ele acredita que houve
pouca participação do relator do
projeto, Major Fábio.
O projeto também desagradou a ativistas, que usaram as
redes sociais para opinar sobre
o tema: no Twitter, o chefe executivo de pesquisas do Instituto
Beta - Instituto e Democracia,
Paulo Rená, disse que “o PL tem
redação incoerente e confusa, e
ainda contradiz dispositivos claros do Marco Civil da Internet”.
Divulgação

O texto pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro

demora no atendimento, tanto da Polícia Militar quanto da
Civil. Para ele, o aumento do
índice está associado à falta de
policiais, principalmente nas
delegacias.

Desempenho do
Brasil é o pior
entre 34 países
O Brasil voltou a ficar na lanterna do desempenho econômico
global ao registrar queda de 3,8%
no Produto Interno Bruto (PIB) do
segundo trimestre, em relação ao
mesmo período do ano passado.
O ranking incluiu 34 países que já
tiveram os dados oficiais para o
período divulgados e representam
82% do PIB mundial.
O desempenho do País foi superado por economias que passaram
por crises recentemente, como
a Grécia, além de Ucrânia e a
Rússia, que enfrentaram guerras.
A agência de classificação de risco
Austin Rating, que faz a análise,
destaca que economias que apresentaram resultados muito ruins
nas edições anteriores do ranking,
como a Venezuela, ainda não
divulgaram seus resultados
Segundo a Austin, a Índia teve
o melhor desempenho no segundo
trimestre, com taxa de crescimento de 7,1%. Em seguida aparecem
outros países asiáticos: Filipinas,
China, Indonésia e Malásia.
Países europeus que foram
fortemente atingidos pela crise
financeira, seguida de graves
problemas fiscais, aparecem bem
à frente do Brasil. É o caso de Espanha (9º lugar), Portugal (27º)
e Itália (28º). No primeiro trimestre, o Brasil já havia amargado o
pior desempenho para o período
na comparação internacional.
O que diferencia a situação do
País é a profundidade crise econômica e política, o que demandará
um tempo maior de recuperação
dos fatores de produção. “Não é
porque o impeachment foi definido
que os problemas vão sumir. É hora
de resolver o lado econômico”, diz
o economista-chefe da Austin, Alex
Agostini O resultado do Brasil no
trimestre ficou abaixo da média do
Brics, de crescimento de 2,4%.

Empresa abre mais de 40
vagas no Vale do Paraíba
A Atento - provedora
de serviços de gestão e
terceirização de processos e negócios – abriu
nesta semana 43 novas
oportunidades de emprego na região do Vale
do Paraíba. As vagas
contemplam a área de
atendimento ao cliente
(cargo de operador),
posição que não exige
experiência anterior.
A companhia busca
profissionais com segundo grau completo,
bom vocabulário, boa
dicção, fluência verbal,
desenvoltura no relacionamento interpessoal,
dinamismo, conhecimentos de informática
e habilidade em digitação. Entre os benefícios,
estão assistência médica, vale-refeição ou vale
-alimentação, seguro de
vida, assistência odontológica, vale-transporte, auxílio-creche/
babá, auxílio à criança
especial, auxílio funeral, PLR (participação
nos lucros e resultados)
e previdência privada.
A remuneração varia
de acordo com o cliente
e a carga horária. Além
disso, a empresa tem
parcerias com instituições de ensino em todo

País, com descontos em
cursos superiores, pósgraduação, MBA, escolas de idiomas e informática.
Os interessados podem enviar currículo ou
e-mail com o nome, a
cidade e o telefone com
DDD para o e-mail recrutamento@atento.com.br,
até 4 de Setembro. Mais
informações pelo telefone 0800 771 4014.
Remuneração
e Benefícios
A empresa oferece
assistência médica,
vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de
vida, assistência odontológica, vale-transporte, auxílio-creche/
babá, auxílio à criança
especial, auxílio funeral, PLR (participação
nos lucros e resultados)
e previdência privada.
A remuneração varia
de acordo com o cliente
e a carga horária. Além
disso, a companhia tem
parcerias com instituições de ensino em todo
País, com descontos em
cursos superiores, pósgraduação, MBA, escolas de idiomas e informática.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	

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

AOS2849

B440235632

51851

23/08/2016

BAJ8605

Z440018180

55412

18/08/2016

BNR9677

B440234770

55250

21/08/2016

BRC2984

B440235663

51851

24/08/2016

BRL9593

E000002007

55414

26/08/2016

BTQ5659

Z440018192

55412

19/08/2016

BTQ5939

B440235662

51851

23/08/2016

BUZ9888

Z440018159

55412

17/08/2016

CCB9033

B440234769

55250

21/08/2016

CCZ3497

B440235666

51851

24/08/2016

CIN2830

Z440018161

55412

17/08/2016

CJQ3703

B440235635

51851

23/08/2016

CJV0013

Z440018171

55412

18/08/2016

CKT0569

Z440018141

55412

15/08/2016

CMA3756

E000002004

51851

25/08/2016

CNV8460

B440234771

55250

21/08/2016

CPX8403

B440235642

55415

20/08/2016

CQL1898

Z440018179

55412

18/08/2016

CQL1980

B440222675

56570

23/08/2016

CRM4667

Z440018181

55412

18/08/2016

CRM4667

B440235554

61220

22/08/2016

CTK4752

B440235339

54522

22/08/2016

CTO6203

Z440018151

55412

16/08/2016

CTU3446

E000001997

55500

22/08/2016

CYG0390

B440235556

51851

24/08/2016

CZD8692

Z440018135

55412

15/08/2016

DAI4154

Z440018197

55412

19/08/2016

DBZ4349

B440235559

51851

24/08/2016

DCK9920

Z440018188

55412

19/08/2016

DDH2406

B440235604

73662

23/08/2016

DDH2937

Z440018134

55412

15/08/2016

DDH3137

E000001999

51851

22/08/2016

DDH3373

B440235582

55414

23/08/2016

DDH3731

B440235664

51851

24/08/2016

DDK4935

B440235644

54790

22/08/2016

DGN4169

Z440018139

55412

15/08/2016

DGU0046

Z440018195

55412

19/08/2016

DGU3341

Z440018200

55412

19/08/2016

DGZ2799

Z440018185

55412

18/08/2016

DHV7007

Z440018132

55412

15/08/2016

DIX2397

B440235337

51851

22/08/2016

DIX3669

Z440018212

55412

20/08/2016

DJD9431

Z440018155

55412

17/08/2016

DJQ2998

B440235555

51851

23/08/2016

DKE4648

B440235336

51851

22/08/2016

DKS1815

B440235583

61220

24/08/2016

DMZ7399

Z440018148

55412

16/08/2016

DNZ7800

Z440018187

55412

19/08/2016

DOO8835

Z440018160

55412

17/08/2016

DPG7622

Z440018177

55412

18/08/2016

DQC5803

Z440018156

55412

17/08/2016

DQF2943

Z440018166

55412

17/08/2016

DQJ8381

B440234764

57380

19/08/2016

DQO1586

B440235624

51851

19/08/2016

DQR1257

Z440018182

55412

18/08/2016

DQW1480

Z440018174

55412

18/08/2016

DSJ9731

B440235640

55414

25/08/2016

DSL1126

Z440018203

55412

19/08/2016

DSO0070

Z440018133

55412

15/08/2016

DSZ5226

E000002002

55415

25/08/2016

DUR0583

B440235669

55411

25/08/2016

DVK4146

B440235641

61220

20/08/2016

DWN5430

B440235630

54526

22/08/2016

DXB2554

B440235560

51851

25/08/2016

DXT0303

B440235335

51851

12/08/2016

DXX1017

Z440018145

55412

16/08/2016

DYK8872

B440234768

57380

19/08/2016

EAM2290

Z440018153

55412

16/08/2016

EAO8477

B440235637

51851

24/08/2016

EBB0662

B440235636

51851

24/08/2016

EBF5561

B440235629

55411

22/08/2016

EGI4362

E000002005

73662

25/08/2016

EIB9139

B440235557

51851

24/08/2016

EIM5512

B440235282

54526

20/08/2016

EIV7811

B440235638

54523

20/08/2016

EIY0339

B440235552

51851

18/08/2016

EJT4600

Z440018208

55412

20/08/2016

EJZ4067

Z440018138

55412

15/08/2016

EJZ4500

Z440018196

55412

19/08/2016

EKS1661

E000001995

73662

19/08/2016

EKS2300

Z440018189

55412

19/08/2016

ENB2634

B440235631

51851

23/08/2016

ENB2796

Z440018146

55412

16/08/2016

EPH3438

B440235584

61220

24/08/2016

EPH3651

B440235667

51851

24/08/2016

EPV3616

Z440018184

55412

18/08/2016

EPV8352

Z440018167

55412

17/08/2016

EQL5184

B440235382

55500

24/08/2016

ERM7025

B440235633

51851

23/08/2016

ERM7039

Z440018149

55412

16/08/2016

ERM7051

Z440018144

55412

16/08/2016

ERN0220

E000002000

55414

22/08/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ÓRGÃO AUTUADOR 268610

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	

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.

ERN0393

Z440018193

55412

19/08/2016

ERZ1292

Z440018143

55412

16/08/2016

ETI7599

E000002006

51851

26/08/2016

EUQ7696

Z440018210

55412

20/08/2016

EVI9482

B440232940

55411

13/08/2016

EVY3728

B440235639

55414

25/08/2016

EWR1402

B440235199

54522

18/08/2016

EWR1402

B440235627

51851

20/08/2016

EWR1669

Z440018172

55412

18/08/2016

EXA6459

B440219377

70561

18/08/2016

EYH1923

B440235625

55411

20/08/2016

EYH2520

B440235383

54521

24/08/2016

EYH2589

B440235661

51851

23/08/2016

EYJ8149

Z440018169

55412

17/08/2016

EYJ8955

Z440018165

55412

17/08/2016

EZS6764

B440235581

73662

22/08/2016

EZV4645

B440235075

51851

24/08/2016

FBB3277

Z440018137

55412

15/08/2016

FBB3608

E000001998

55416

22/08/2016

FBB4514

Z440018157

55412

17/08/2016

FEB5931

Z440018173

55412

18/08/2016

FEB5934

Z440018206

55412

20/08/2016

FEB6482

Z440018186

55412

18/08/2016

FEB7083

B440235628

51851

20/08/2016

FGE9374

B440235603

54600

22/08/2016

FGK5688

Z440018199

55412

19/08/2016

FHI3644

Z440018162

55412

17/08/2016

FHJ9750

Z440018175

55412

18/08/2016

FHY6563

B440235426

73662

08/08/2016

FHY6860

Z440018191

55412

19/08/2016

FIL7969

B440235076

73662

24/08/2016

FJV0617

Z440018140

55412

15/08/2016

FKB7745

B440235117

60501

22/08/2016

FKU0734

B440235665

51851

24/08/2016

FKU0914

B440235634

51851

23/08/2016

FKU1032

Z440018168

55412

17/08/2016

FKU1377

B440235605

73662

24/08/2016

FKU1555

E000002001

55500

25/08/2016

FLE6047

B440235623

51851

19/08/2016

FMM3636

B440235553

73662

22/08/2016

FMV8130

B440235384

55500

24/08/2016

FRL5464

B440235668

51851

24/08/2016

FTV8983

Z440018158

55412

17/08/2016

FTY0993

Z440018163

55412

17/08/2016

FVR2393

Z440018194

55412

19/08/2016

FWA4910

Z440018207

55412

20/08/2016

FWH9099

E000001994

57380

19/08/2016

FWO1399

Z440018201

55412

19/08/2016

FZK1560

Z440018154

55412

17/08/2016

FZL3828

E000002003

73662

25/08/2016

FZU4300

Z440018136

55412

15/08/2016

FZY6920

Z440018164

55412

17/08/2016

GAU4114

B440235670

73662

25/08/2016

GCK1100

Z440018205

55412

19/08/2016

GRP4917

E000001996

73662

22/08/2016

GTY3631

Z440018131

55412

15/08/2016

GWK5728

Z440018152

55412

16/08/2016

GYJ4743

B440235072

73662

20/08/2016

HAQ9797

Z440018170

55412

18/08/2016

HCQ3714

B440235338

61220

22/08/2016

HJI0134

B440235643

55411

21/08/2016

HMS5329

Z440018130

55412

15/08/2016

HMS5329

Z440018190

55412

19/08/2016

HNP0191

B440235116

60501

22/08/2016

HYD4274

Z440018204

55412

19/08/2016

HZU9846

Z440018198

55412

19/08/2016

JJH6331

B440235074

51851

24/08/2016

JQT3316

B440234766

57380

19/08/2016

KNN4771

Z440018142

55412

16/08/2016

KQA8185

Z440018150

55412

16/08/2016

LBX5911

B440222674

57380

23/08/2016

LQE7416

Z440018211

55412

20/08/2016

MCX4866

Z440018176

55412

18/08/2016

MPU3618

Z440018183

55412

18/08/2016

MTS3416

Z440018202

55412

19/08/2016

MWG1866

B440235558

51851

24/08/2016

NJZ0310

B440235281

73662

18/08/2016

NTR5153

B440235622

51851

18/08/2016

OLQ2664

Z440018209

55412

20/08/2016

OXF5044

Z440018147

55412

16/08/2016

PXV6146

Z440018178

55412

18/08/2016

PXZ6378

B440235601

73662

18/08/2016

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2016.
Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito
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FUTEBOL
Tribuna do Norte
Corinthians completa 106 anos
Ontem, o Corinthians
completou 106 anos de
fundação. Em 1º de setembro de 1910, os operários
Anselmo Corrêa, Antônio
Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael
Perrone, se reuniram na
esquina da rua José Paulino com a Cônego Martins
para fundar o Sport Club
Corinthians Paulista.
Há 106 anos era dado
o pontapé inicial para a
história construída com
sofrimento, tristezas, decepções, mas também
com conquistas, alegrias,
momentos inesquecíveis,
que mudaram para sempre a vida de milhões de
ﬁéis torcedores.
O primeiro presidente

escolhido foi o alfaiate Miguel Battaglia, que, já no
primeiro momento, aﬁrmou: “O Corinthians vai
ser o time do povo e o povo
é quem vai fazer o time”.
Em 1914, no segundo
Paulista que disputou, o
Corinthians não deu chance para os adversários.
Uma campanha arrasadora, com dez vitórias em
dez jogos, 39 gols marcados e goleadas para todos
os lados. Neco, o primeiro
ídolo da história do clube,
ainda se sagrou o artilheiro da competição.
Ao longo dos seus 106
anos, passou pela várzea,
lutou pelo proﬁssionalismo, passou um jejum de
23 anos sem título, parti-

cipou da luta pela democracia no Brasil com equipe liderada pelo eterno
Doutor Sócrates.
Viu craques como Rivelino, Sócrates, Neto, Marcelinho Carioca, Carlitos
Tevez, Ronaldo Fenômeno, entre outros, honrando o manto alvinegro e
dando alegrias para mais
de 30 milhões de torcedores apaixonados.
Parabéns Corinthians!
Que venham mais 106
anos de sofrimento, tristezas, decepções, mas que
também venham conquistas, alegrias, momentos
inesquecíveis, que continuem mudando para sempre a vida de milhões de
ﬁéis torcedores.

Celso de Rezende valoriza
tempo de preparação
Divulgação

Atletas ﬁzeram trabalhos físicos na academia e no campo
Os atletas do Santos
FC se reapresentaram na
tarde de quinta-feira (2) e
sob o comando dos preparadores Celso de Rezende,
Marco Alejandro e Fernando Fernandes, ﬁzeram
trabalhos físicos na academia e no campo três, do
CT Rei Pelé.
Até a próxima partida,
na quinta-feira (8), contra
o Internacional, em Porto
Alegre, pelo Campeonato
Brasileiro, a equipe santista terá oito dias de preparação. Um ponto positi-

vo, na visão do preparador
físico Celso de Rezende.
“Quando temos um
tempo maior conseguimos colocar uma carga
melhor e maior de treinamentos. Não só da parte
física, quanto da parte
técnica, também. É importante para recuperarmos alguns jogadores que
estão acusando um cansaço maior. Alguns que
necessitam de um repouso maior para se recuperarem”, declarou.
Esse tempo de prepa-

ração é utilizado para prevenir lesões nos atletas do
Santos FC, uma das equipes que menos sofreu com
lesões até o momento durante a temporada.
“Têm dado certo. Se
ﬁzermos um comparação
com outras equipes da série A, tivemos poucos problemas musculares. Claro que o risco existe para
qualquer atleta, mas a
metodologia que estamos
usando desde o começo
do ano está dando certo e
vamos continuar assim”.

Divulgação

Cássio ergue a taça de Campeão Brasileiro de 2015 na Arena Corinthians

São Paulo mantém Rodrigo Caio, mas
tem problemas para enfrentar o líder
O zagueiro Rodrigo
Caio esteve na mira de ao
menos três clubes europeus nesta janela de transferências para a Europa
que terminou na quartafeira. Mas a diretoria do
São Paulo recusou as ofertas até agora e bancou a
permanência do jogador.
As propostas pelo jogador começaram após o
bom desempenho na conquista da medalha de ouro
pela seleção brasileira nos
Jogos Olímpicos do Rio.
Rodrigo Caio também vislumbrava um acerto com
um clube europeu e tirou
na última semana o passaporte.
O Napoli, da Itália, o
Sevilla, da Espanha, e o
Hamburgo, da Alemanha,
tentaram um acerto com
o jogador, mas nenhuma
delas chegou ao que o São
Paulo desejava. A diretoria tricolor não aceita negociar o atleta por menos
de 15 milhões de euros.
Rodrigo Caio foi cortado da seleção brasileira
por causa de uma lesão na
coxa direita e se recupera
no Centro de Treinamento do clube. Deve ﬁcar de

Divulgação

Rodrigo Caio permanece no São Paulo
fora da partida contra o
Palmeiras, na próxima
quarta-feira, fora de casa,
pelo Campeonato Brasileiro.
Além dele, o técnico
Ricardo Gomes tem uma
série de problemas para o
clássico. Não contará com
Bruno, também lesionado, e com o argentino
Buﬀarini, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo.

Ficarão de fora ainda o
chileno Mena e o peruano
Cueva, convocados para
as seleções de seus países.
O São Paulo ocupa apenas a 11.ª colocação do
Brasileirão, com 28 pontos. A posição na tabela de
classiﬁcação é intermediária, mas o problema é que
a distância para a zona de
rebaixamento é de apenas
quatro pontos.

Palmeiras passa ileso para janela europeia

Divulgação

A janela de transferências para a Europa acabou,
e o Palmeiras tem muito a
comemorar. Além de ter
fechado a venda de Gabriel Jesus ao Manchester
City por um valor considerado ótimo para o clube, o
Verdão não foi impactado
pelo “fantasma” europeu.
Hoje, lidera o Brasileiro
com 43 pontos, três a mais
que o Flamengo, segundo colocado, e mantém o
elenco com opções para
todos os setores.
Primeiramente, a diretoria tratou de assegurar
que Gabriel Jesus permanecesse no Palmeiras
até o ﬁm da temporada.
Evitou que o artilheiro

do Verdão neste ano partisse em meio ao projeto
que tem o título brasileiro
como principal objetivo.
Do valor total da negociação, 20,75 milhões de
euros (R$ 76,7 milhões)
ﬁcarão com o Verdão. O
restante ﬁcará com os
empresários que tinham
parte nos direitos econômicos e o próprio atleta.
Depois, a cúpula recusou propostas por Róger
Guedes e Vitor Hugo, sondados por Spartak Moscou,
da Rússia, e Fiorentina, da
Itália,
respectivamente.
Embora não tenha contratado reforços para o meiocampo e o ataque, solicitados por Cuca, o diretor de

futebol Alexandre Mattos e
o presidente Paulo Nobre
se certiﬁcaram de segurar
o plantel.
De acordo com o site
“Transfermarkt”, especializado em valores de atletas, o elenco palmeirense
é o mais valioso entre os
20 clubes que disputam o
Campeonato Brasileiro da
Série A. O grupo de jogadores do Verdão é estimado em 78,85 milhões de
euros (aproximadamente R$ 283 milhões). Vale
a ressalva: no estudo,
Gabriel Jesus tem valor
aproximado de € 16 milhões, sendo que foi vendido por mais que o dobro
- € 32,75 milhões.

Cuca tem plantel assegurado

