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Eleitores vão às urnas no
domingo para escolher
prefeito e vereadores
Neste domingo (2), eleitores brasileiros devem ir às urnas para escolher o prefeito e os vereadores de seus municípios
pelos próximos quatro anos.

A votação começa às oito horas e termina às 17 horas. Para votar é necessário
levar um documento oﬁcial com foto recente. Embora não seja obrigatório apre-

sentar o título eleitoral, é importante que
o eleitor conﬁrme no documento sua sessão eleitoral.
PÁGINA 3
Divulgação

Tire suas
dúvidas sobre
as eleições
municipais

No dia 2 de outubro, os eleitores escolherão prefeitos e vereadores em todo o país. Este ano,
as eleições têm novas regras,
como previsto pela minirreforma eleitoral de 2015. Conheça
as respostas das perguntas mais
comuns sobre a votação.
PÁGINA 4

Campanha
para atualizar
caderneta
de vacinação
termina hoje
A Campanha Nacional de Multivacinação, que tem como
objetivo atualizar a
caderneta de vacinação de crianças e
adolescentes, termina
nesta sexta-feira (30)
em todo o país.
O público-alvo inclui crianças menores
de 5 anos e crianças
e adolescentes de 9
anos a 15 anos incompletos.
PÁGINA 2
SEXTA-FEIRA
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Votação abre às oito e termina às 17 horas. O eleitor deve levar um documento oﬁcial com foto recente
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Escolas estaduais recebem matrículas para
novos alunos a partir de segunda-feira
A partir de segunda-feira (3),
a Educação de São Paulo recebe a matrícula de novos alunos
para o ano letivo de 2017. Há vagas em todas as regiões do Estado para o Ensino Fundamental e
Ensino Médio, além da modalidade de Educação para Jovens e
Adultos (EJA). O cadastro deve
ser feito, presencialmente, em
qualquer unidade da rede estadual até 31 de outubro.
PÁGINA 2
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MEC DIVULGA
DADOS
PRELIMINARES
DO CENSO
ESCOLAR 2016
O Ministério da Educação
divulgou na quinta-feira (29),
no Diário Oﬁcial da União, o resultado preliminar do Censo Escolar de 2016. O levantamento
detalha o número de matrículas
iniciais na educação básica das
redes públicas municipal e estadual de ensino.
PÁGINA 2

As matrículas para o ano letivo de 2017 na rede estadual de ensino podem ser feitas a partir de segunda-feira (3)
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Escolas estaduais recebem
matrículas para novos alunos a
partir da próxima segunda-feira
A2img / Gilberto Marques

A partir da próxima
segunda-feira (3), a Educação de São Paulo recebe
a matrícula de novos alunos para o ano letivo de
2017. Há vagas em todas
as regiões do Estado para
o Ensino Fundamental (1º
ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série), além
da modalidade de Educação para Jovens e Adultos
(EJA). O cadastro deve
ser feito, presencialmente, em qualquer unidade
da rede estadual até 31 de
outubro.
No caso de menores
de 18 anos, a matrícula só

poderá ser feita por pais
ou responsáveis. Os interessados devem informar
o nome completo do estudante, data de nascimento, endereço residencial e
telefone para contato. A
Educação também recomenda a apresentação dos
documentos de certidão
de nascimento e comprovante de residência. A conﬁrmação da matrícula será
divulgada até dezembro.
Para as crianças, jovens e adultos que já frequentam a rede estadual
em 2016, a matrícula será
feita automaticamente.

Campanha para atualizar
caderneta de vacinação
termina hoje
Divulgação

MEC divulga dados preliminares
do Censo Escolar 2016
A Campanha Nacional
de Multivacinação, que
tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, termina nesta
sexta-feira (30) em todo
o país. O público-alvo inclui crianças menores de
5 anos e crianças e adolescentes de 9 a 15 anos
incompletos.
De acordo com o Ministério da Saúde, foram
enviadas a todas as unidades da Federação 26,8 milhões de doses – incluindo
7,6 milhões para a vacinação de rotina de setembro
e 19,2 milhões de doses
extras para a campanha.
Ainda segundo a pasta, o objetivo da ação é
combater a ocorrência
de doenças imunopreveníveis no país e reduzir
os índices de abandono à
vacinação – sobretudo entre adolescentes. Ao todo,
350 mil proﬁssionais participam da campanha.
Em janeiro deste ano,
o ministério alterou o esquema de quatro vacinas:
poliomielite, HPV, meningocócica C (conjugada) e

pneumocócica 10 valente.
O esquema contra a poliomielite passou a ser de
três doses da vacina injetável (2, 4 e 6 meses) mais
duas doses de reforço com
a vacina oral. Até 2015, o
esquema era de duas doses injetáveis e três orais.
Já a vacinação contra o
HPV passou de três para
duas doses, com intervalo de seis meses entre elas
para meninas saudáveis
de 9 a 14 anos. Meninas
de 9 a 26 anos que vivem
com HIV devem continuar
recebendo o esquema de
três doses.
No caso da meningocócica C, o reforço, que era
administrado aos 15 meses,
passou a ser feito preferencialmente aos 12 meses,
podendo ser feito até os 4
anos. As primeiras duas
doses continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses.
A pneumocócica sofreu
redução de uma dose e
passou a ser administrada em duas (2 e 4 meses),
com um reforço preferencialmente aos 12 meses,
mas que pode ser recebido
até os 4 anos.

Fundação Dr. João Romeiro

O Ministério da Educação divulgou na quintafeira (29), no Diário Oﬁcial da União, o resultado
preliminar do Censo Escolar de 2016. O levantamento detalha o número
de matrículas iniciais na
educação básica das redes
públicas municipal e estadual de ensino.
Elas referem-se à creche, pré-escola, aos ensinos fundamental e médio,
à educação de jovens e
adultos e educação es-

pecial. Abrange as áreas
urbanas e rurais e a educação em tempo parcial e
integral.
Os dados preliminares mostram que os anos
iniciais do ensino fundamental em turno parcial
concentram a maior parte das matrículas das redes municipal e estadual
(10.844.700), seguido pelos anos ﬁnais do ensino
fundamental, também em
turno parcial (9.311.561).
Não estão contabilizados

nesses totais as matrículas
da educação especial.
O número detalhado
das matrículas em cada
município por etapa de
ensino está disponível no
Diário Oﬁcial da União.
A segunda etapa do
Censo Escolar de 2016
deve ter início em fevereiro
de 2017. Nessa fase, serão
coletados os dados sobre
o rendimento e o movimento escolar dos alunos
declarados (aprovação, reprovação e abandono).

O censo escolar é feito
anualmente. Contabilizar
o número das matrículas
é fundamental para o repasse de recursos e a execução de programas e políticas públicas na área da
educação, como a distribuição de livros, o transporte escolar, a instalação
de bibliotecas e o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb).
www.colegioweb.com.br

EXPEDIENTE

Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
EDITOR CHEFE: Odirley Pereira MTb Nº 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET
www.tribunadonorte.net
www.jornaltribunadonorte.com.br
contato@tribunadonorte.net

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

ELEIÇÕES

3

30 DE SETEMBRO DE 2016

Eleitores vão às urnas no domingo
para escolher prefeito e vereadores
Neste domingo (2),
eleitores brasileiros devem ir às urnas para escolher o prefeito e os vereadores de seus municípios pelos
próximos quatro anos.
A votação começa às
oito horas e termina às 17
horas. Para votar é necessário levar um documento
oﬁcial com foto recente.
Embora não seja obrigatório apresentar o título eleitoral, é importante que o
eleitor conﬁrme no documento sua sessão eleitoral.
Os documentos oﬁciais para comprovação de
identidade que serão aceitos, segundo o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
são carteira de identidade
ou documento de valor legal equivalente (identidades funcionais), certiﬁcado de reservista, carteira
de trabalho e carteira nacional de habilitação, com

Divulgação

foto. Certidão de nascimento e de casamento não
serão aceitas.
O objetivo é promover
maior segurança na identiﬁcação do eleitor e evitar
episódios em que pessoas
votam por outras, valendose do fato de o título de eleitor não conter foto.
O uso de telefones celulares, máquinas fotográﬁcas
e ﬁlmadoras dentro da cabine de votação é proibido.
Se o eleitor perdeu o
título e não sabe onde é sua
sessão eleitoral pode procurar o Cartório Eleitoral da
cidade ou descobrir o endereço pelo site do TRE-SP.
É importante lembrar
que a chamada “cola” pode
ser levada pelos eleitores,
pois facilita e torna mais
ágil o processo de votação.
Por isso, no dia da eleição,
leve anotados os números
dos seus candidatos.

- AGILIDADE No Brasil, menos de 1% das urnas eletrônicas apresentam problemas e precisam ser trocadas, normalmente por outras guardadas como reserva. Mesmo que falte energia elétrica, a urna tem uma bateria que dura
aproximadamente 12 horas, e caso necessário é possível usar ainda geradores externos (no-breaks).
Poucos minutos após o término da votação, tem início a contagem dos votos eletrônicos, que é muito rápida e em poucas horas saberemos o resultado do pleito.

São Paulo
libera bebida
durante
votação

Quem estiver fora de seu
domicílio eleitoral deve
justiﬁcar a ausência
O eleitor que estiver
fora de seu domicílio eleitoral e não votar neste domingo (2), deve justiﬁcar
a sua ausência ao pleito.
No dia da votação,
o município contará
com sessões exclusivas
para atender ao eleitor
longe de seu domicílio
eleitoral.
O eleitor tem o período de até 60 dias para
apresentar a justiﬁcativa em qualquer cartório
eleitoral, mas o ideal é

que o formulário seja devidamente preenchido e
entregue no próprio dia
da votação, nos postos de
justiﬁcativa.
Para justiﬁcar a ausência às urnas no dia da
votação, o procedimento
é simples. O eleitor deve
preencher o Requerimento de Justiﬁcativa Eleitoral (RJE), que pode ser
obtido gratuitamente no
cartório eleitoral ou nas
páginas da internet do
Tribunal Superior Elei-

toral e do Tribunal Regionais Eleitorais de São
Paulo e, no dia do pleito,
nos locais de votação ou
de justiﬁcativa.
Depois, é só entregar
o formulário preenchido
em qualquer um dos locais destinados ao recebimento do RJE, no dia da
eleição, portando um documento oﬁcial de identiﬁcação com foto.
O eleitor que se encontrar no próprio domicílio
eleitoral onde vota não

pode justiﬁcar a ausência
no dia da eleição.
Quem não puder justiﬁcar o voto no dia da
eleição terá prazo de até
60 dias para entregar o
formulário em qualquer
cartório eleitoral. O
prazo é contado a partir
da data de cada turno,
já que a justificativa é
válida somente para o
turno ao qual o eleitor
não compareceu por estar fora de seu domicílio
eleitoral.
Divulgação

A Secretaria da
Segurança
Pública
de São Paulo (SSP)
informou que não
haverá
restrições
ao consumo e à comercialização
de
bebidas alcoólicas
durante as próximas
eleições municipais,
marcadas para domingo (2).
Por meio de nota,
a SSP observou que
“a proibição do consumo e da venda
de bebidas não está
explícita no Código
Eleitoral, que prevê
punições a quem promover desordem que
prejudique a eleição
ou a quem descumprir quaisquer or-

dens ou instruções
da Justiça”.
No entanto, a Secretaria alerta que a
polícia paulista continuará com os bloqueios para coibir
o desrespeito à Lei
Seca no trânsito.
Ou seja, para impedir que motoristas
embriagados ou que
tenham
ingerido
bebidas alcoólicas,
mesmo que em pequenas quantidades,
estejam ao volante, já que neste caso
existem penas previstas no Código de
Trânsito Brasileiro
(CTB) que valem para
todos os dias do ano,
inclusive os de pleito.
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JUSTIÇA ELEITORAL DISPONIBILIZA
PROGRAMAS PARA ACOMPANHAR APURAÇÃO
O eleitor vai poder
acompanhar em tempo real a apuração dos
resultados das Eleições
Municipais 2016 de quatro formas diferentes. A
primeira delas pelo “Divulga”, sistema produzido pela Justiça Eleitoral
para o acompanhamento
dos resultados de votação
de candidatos, partidos e
coligações das eleições.
O “Divulga” permite
a visualização dos dados
por meio de várias consultas. Na versão desktop, o Divulga oferece
maior gama de informações, permitindo ao
usuário consultar os resultados de todos os municípios. O Divulga é um
software instalável, que

se encontra disponível
para download gratuito
na página do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
em versões paraWindows e Linux.
APP RESULTADOS
Outra forma de acompanhar a apuração dos
resultados em tempo real
é pelo aplicativo (App)
“Resultados”. O App desenvolvido para tablets
e smartphones pode ser
baixado
gratuitamente nas lojas Google Play
(Android) e Apple Store(IOS). Por meio dele,
é possível acompanhar
os dados de cada município com a indicação dos
eleitos ou dos que foram
para o segundo turno (no

Divulgação

caso dos municípios com
mais de 200 mil eleitores). Os resultados do
primeiro turno serão divulgados a partir das 17h
(horário local) do dia 2
de outubro.
DIVWEB
O DivWeb apresenta
o mesmo conteúdo do
aplicativo “Resultados”,
mas permite ao usuário
acompanhar a apuração
do resultado das eleições
pela internet, sem necessidade de instalação de
qualquer software adicional em seu computador.
A divulgação de resultados acontece em tempo real durante o recebimento dos dados.

Voto nulo pode anular a Eleição?
Essa é uma daquelas dúvidas que sempre surge em época de
eleições, mas a resposta é deﬁnitiva: os votos
nulos não são capazes
de anular uma eleição,
pois não são considerados válidos. Tanto os
votos nulos quanto os
brancos não são inseridos no cálculo que dão
o resultado da eleição.
Mesmo se houver
mais de 50% de votos
nulos, a eleição não
será anulada. O resultado da eleição é determinada pelos votos válidos, aqueles que foram
destinados aos candidato ou partidos. Como
os votos nulos não são
válidos, não entram na
apuração do resultado, mesmo que sejam a
maioria. Ainda que haja
99% de votos nulos, a
eleição não será anulada, pois o resultado
será deﬁnido através do
1% que são válidos.

Divulgação

No dia 2 de outubro, os eleitores escolherão novos prefeitos e vereadores em todo o país. Esse ano, as eleições têm novas regras, como previsto
pela minirreforma eleitoral de 2015. Conﬁra abaixo suas dúvidas sobre o
pleito.
1 - Qual a data e o horário de votação?
A votação será realizada neste domingo (2), das 8 às 17 horas, em todas
as cidades brasileiras.
2 - O que acontece se eu não votar?
Você deve justiﬁcar sua ausência. Se não o ﬁzer ou se a justiﬁcativa não
for aceita pelo juiz eleitoral, deverá pagar multa de R$ 3,51. O eleitor que
deixar de votar em três turnos consecutivos terá seu título cancelado.
A justiﬁcativa pode ser feita no mesmo dia e horário das eleições, quando
o eleitor está fora da cidade onde vota.
3- Como vou saber onde votar?
Consulte pelo site do TRE seu local de votação. Você pode ligar também
para a Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP, no telefone 148.
4 - Quais documentos devo levar para poder votar?
Você deve levar um documento de identiﬁcação com foto. Também é importante levar o título de eleitor. Apesar de não obrigatório, ele possui o
número da seção eleitoral, facilitando a identiﬁcação da sala de votação.
5 - Tenho dúvida se estou quite com a Justiça Eleitoral ou se
meu título ainda é válido. Como fazer?
A pesquisa do número do título e da situação eleitoral pode ser feita pela
internet.
7 - Posso votar se estiver em outra cidade ou estado?
O voto em trânsito é permitido apenas para os cargos de presidente e
vice-presidente e ocorre nas capitais e em municípios com mais de 200
mil eleitores.
8 - Qual o sistema de votação adotado para as eleições?
Em todo o país a eleição é por urna eletrônica. Às 17h, quando é encerrada a votação, cada seção fornece o resultado daquela urna, que é encaminhado para totalização. Se houver falha na urna eletrônica, é utilizada
cédula de papel.
6 - Como votar na urna eletrônica?
Basta digitar o número do candidato escolhido e apertar a tecla verde
“Conﬁrma”. Caso tenha digitado errado, aperte a tecla laranja “Corrige”.
Isso deve ser feito para cada cargo que estiver em disputa. Há também
tecla com a opção para voto em branco. Para anular o voto, é preciso
digitar um número inexiste de candidato e apertar “Conﬁrma”.

O QUE PODE ANULAR UMA ELEIÇÃO?
A eleição pode ser anulada nos seguintes casos: realização da votação
em um local que não foi determinado
pelo Juiz Eleitoral; o uso de cédulas
de votação falsas; realização da votação em dia, hora ou local diferentes
do estabelecido por lei; encerramento
antes das 17 horas; violação do sigilo
da votação; extravio de algum documento essencial para a eleição; impedimento ou restrição do direito de
ﬁscalização da eleição; voto do eleitor
em outra seção que não a designada
no título; uso de falsa identidade no
lugar de outro eleitor; comprovação
de fraude na urna eletrônica.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE
AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Divulgação

7 - Como é o voto de legenda?
O chamado voto de legenda é atribuído a determinado partido. Na
votação proporcional (deputados e vereador), o eleitor aperta apenas as
teclas referentes ao número da legenda e conﬁrma. A distribuição das
vagas na eleição proporcional é feita somando-se todos os votos dos candidatos do partido ou coligação. Os votos de legenda entram nessa conta,
aumentando as chances de o partido ou coligação obter mais vagas.
8 - Como saber o número do meu candidato?
Os números podem ser consultados no site do TSE.
9 - Posso levar “cola” para votar?
Sim. É possível levar anotados os números dos candidatos para facilitar a
votação. Candidatos a prefeito têm dois números e a vereador têm cinco.
10 - Como acompanho a apuração?
O eleitor pode acompanhar o resultado por meio de aplicativos e programas disponibilizados pela Justiça Eleitoral e podem ser baixados no site
do TSE e nas lojas de aplicativos mais comuns.
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Corinthians vence o Cruzeiro na arena
e leva vantagem mínima para BH
No dia em que o ataque voltou
a funcionar, um erro defensivo
impediu que o Corinthians abrisse
uma boa vantagem sobre o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do
Brasil. Depois de o Timão marcar
dois gols em apenas oito minutos
no segundo tempo, a Raposa aproveitou uma falha do zagueiro Balbuena para descontar para 2 a 1,
nessa quarta-feira, em Itaquera, e
ainda seguir viva na briga por uma
vaga nas semifinais.
A carência ofensiva impediu
que o Corinthians sufocasse no primeiro tempo. O Timão teve mais
posse de bola, mostrou um bom
jogo coletivo, mas faltou qualidade
na frente. As duas melhores oportunidades caíram nos pés de Rodriguinho. Em ambas, o meia chutou
por cima de dentro da área. Com
muita velocidade no ataque, o Cruzeiro jogou à espera dos espaços
nos contra-ataques e cresceu nos
minutos finais. Willian acertou o
travessão em chute forte de fora da
área no lance mais perigoso.
O Corinthians voltou mais
intenso para o segundo tempo e
conseguiu abrir o placar logo no
primeiro minuto. Em impedimento, Marquinhos Gabriel pegou rebote de Rafael após chute
de Rodriguinho e cruzou. O za-

gueiro Léo tentou cortar antes da
chegada de Romero na pequena
área e marcou contra. Pouco depois, aos oito, o Timão ampliou.
Marlone bateu errado de longe,
mas Romero foi esperto para se
antecipar e desviar de cabeça no
canto direito.
Se o Corinthians cresceu, o
Cruzeiro despencou na etapa final.
Arrascaeta, Ábila e Alisson entraram e ajudaram a equipe a ter uma
leve melhora. O gol saiu aos 32 em
uma falha defensiva dos paulistas. Balbuena errou o cabeceio em
chutão do goleiro Rafael, e a bola
sobrou para Ábila. Robinho recebeu dele na entrada da área e chutou no canto direito de Walter. O
Timão ainda tentou voltar a pressionar, mas não teve força.
Apesar da vitória, o clima entre boa parte dos 18.796 pagantes
(novo recorde negativo em Itaquera) presentes na arena foi de decepção. O Corinthians joga por um
empate, dia 19 de outubro, no Mineirão, para se classificar. Como
marcou fora de casa, o Cruzeiro,
que ainda luta para fugir do rebaixamento no Brasileirão, avança
com um triunfo por 1 a 0. Caso o
placar se repita a favor da Raposa,
a decisão será nos pênaltis. Quem
passar pega Palmeiras ou Grêmio.

Em duelo quente, Grêmio
vence Palmeiras por
2 a 1 no jogo de ida
Em um confronto bem jogado e
bastante duro, o Grêmio venceu o
Palmeiras por 2 a 1 na Arena, na
noite desta quarta-feira, e saiu em
vantagem nas quartas de final da
Copa do Brasil. Ramiro marcou
um golaço, Pedro Rocha ampliou,
mas Zé Roberto fez de pênalti e
deixou o Verdão vivo para o jogo
da volta, em São Paulo. A vaga na
semifinal está mais que aberta.
Com pouco espaço para ambas
as equipes nos primeiros 30 minutos, nada menos que um golaço.
Ramiro acertou um chute na veia,
que encobriu o goleiro Jailson
aos 32. Na sequência, o árbitro
marcou recuo de Fabiano para o
goleiro palmeirense, e o Tricolor
teve tiro livre dentro da área, mas
Geromel desperdiçou a chance, ao
acertar em cheio Zé Roberto. Ao
apagar das luzes da primeira etapa, Geromel recebeu cruzamento
de Luan e cabeceou no travessão.
No rebote, Pedro Rocha apenas
desviou para ampliar.
O segundo tempo foi bem
mais truncado do que o primeiro.

Se o Tricolor gaúcho atacava, o
Verdão saía em velocidade nos
contra-ataques. Em um desses
lances, conseguiu descontar. Gabriel Jesus foi derrubado na área
por Marcelo Grohe: pênalti. Zé
Roberto, velho conhecido tricolor, cobrou com força, no meio e
descontou.
Luan ainda teve a chance nítida de ampliar, mas a bola teimou
em ir para fora. Já no final da
partida, a bola ficou viva e sobra
para Barrios, que chutou forte e
obrigou Marcelo Grohe a efetuar
grande defesa.
O segundo e decisivo jogo será
disputado no dia 19 de outubro,
na Arena Palmeiras, às 21h45.
Qualquer empate dá classificação ao Grêmio. Mas uma vitória simples do Palmeiras faz os
paulistas passarem de fase. Se o
Verdão vencer por 2 a 1, a decisão
vai para os pênaltis. Triunfo do
Palmeiras por um gol de diferença
acima de 3 a 2 classifica os gaúchos. Quem passar, pega o vencedor de Corinthians x Cruzeiro.

Zé Roberto fez o único gol do Palmeiras em Porto Alegre.
Para chegar às semifinais da Copa do Brasil o Verdão
precisa de pelo menos uma vitória por 1 x 0 em casa

Romero foi quem marcou os dois gols do Timão na vitória sobre o Cruzeiro.
O atacante agora é o maior artilheiro da Arena Corinthians com 15 gols,
marca igual ao do peruano Paolo Guerrero

Santos vence, mas gol fora de casa
mantém Inter “vivo” na Copa do Brasil
O Santos saiu na frente na briga por uma vaga
na semifinal da Copa do
Brasil. Com grande atuação no início do segundo
tempo, o Peixe derrotou
o Internacional por 2 a 1,
na Vila Belmiro, e agora
tem a vantagem de poder
empatar o jogo de volta,
marcado para o dia 19 de
outubro, no Beira-Rio.
Equilíbrio, pouca criatividade dos dois lados e apenas
uma chance de gol para cada
time. Assim pode ser resumido o primeiro tempo entre
paulistas e gaúchos. O Peixe,
que tomou a iniciativa da
partida, assustou aos cinco
minutos em chute de Lucas
Lima que foi bem defendido
por Danilo Fernandes. O
Inter respondeu aos 18, em
jogada pessoal de Valdivia, o
mais lúcido do Internacional.
Ele recebeu na entrada da
área, girou em cima do marcador e bateu à esquerda de
Vanderlei, com muito perigo.
Os times voltaram sem
alterações para o segundo
tempo, mas o Santos retornou com outra postura
e, em dez minutos, marcou
dois gols. Para isso, contou
com duas brilhantes participações de Lucas Lima. Na
primeira, ele clareou o jogo
para Zeca que, do lado esquerdo do ataque, cruzou na
medida para Copete marcar
aos três minutos. Aos dez, o
camisa 10 rolou para Victor
Ferraz cruzar na medida
para Rodrigão deixar a sua
marca.

Celso Roth então partiu
para as alterações e colocou
Vitinho na vaga de Marquinhos. Aos 26, a equipe
gaúcha conseguiu o que
queria e marcou com Seijas,
após cobrança de falta pela
esquerda. Satisfeito com o
resultado, o treinador mexeu
na sequência, colocando o
volante Rodrigo Dourado na
vaga de Nico Lopez. Faltando dez minutos, fechou ainda
mais, com Ceará entrando
no lugar de Seijas. O jogo

acabou aí. Afinal, o Peixe
não teve espaço para levar
perigo, enquanto o Colorado, satisfeito com o resultado, só esperou o tempo
passar até o final.
Para os gaúchos, que lutam contra o rebaixamento no
Campeonato Brasileiro, basta
uma vitória para um gol de
diferença, desde que não sofram gols. Caso ganhem pelo
mesmo placar do jogo de ida,
o classificado será conhecido
na decisão por pênaltis.

Em uma boa jogada iniciada com Lucas Lima, Copete
recebeu na área e marcou o primeiro gol do peixe
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PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JU
Pindamonhangaba

VERIFIQUE SEU NOME AQUI

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JULHO/2016 É DIA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JULHO/2016
Secretaria de Saúde e Assistência Social
ATUALIZADO
EM
27/09/2016
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

esclarecer
dúvidas
o calendário
OPara
ÚLTIMO DIA
PARA RECEBIMENTO
DA PARCELA sobre
DE JULHO/2016
É DIA 26/10/2016 de
ATUALIZADO EM 27/09/2016
Para demais dúvidas, procurar
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

NIS
NOME
NIS
NOME
12613165261
ADRIANA RENATA DA SILVA ADRIANA RENATA DA SILVA
12613165261
10628626905
AILTON MONTEIRO
10628626905
16091374215
ALCIELE MAYUMI DA SILVA AILTON MONTEIRO
12700663243
ANA RENATA LAZARIM
16091374215
ALCIELE MAYUMI DA SILVA
21218977592
ANALIA DE CARVALHO
12700663243
ANA RENATA LAZARIM
12239808529
BENEDITO ONOFRE DE OLIVEIRA
13739035896
BRUNA ROCHA DA SILVA
21218977592
ANALIA DE CARVALHO
12683457229
CAMILA MARIA NEVES RODRIGUES
12732162231
CARLA JANAINA SILVA DE GODOI
MORILLAS
12239808529
BENEDITO
ONOFRE DE OLIVEIRA
16195069958
CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA
13739035896
BRUNA ROCHA DA SILVA
16508208870
CLAUDIA CRISTINA CORREA MANOEL
16195076512
CLAUDIONICE MOREIRA DA SILVA
PEREIRA MARIA NEVES RODRIGUES
12683457229
CAMILA
22801198268
CRISTIANE DE FATIMA ROBERTO
12732162231
CARLA
JANAINA SILVA DE GODOI MORILLAS
16032544959
DEBORA CRISTINA ALVARENGA
LIMA
21236458003
DENISE APARECIDA DOS SANTOS
16195069958
CLAUDETE
APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA
21019819962
ELIANA DOS SANTOS SALGADO
16508208870
20795760676
ELIANA RANGEL CORDEIRO CLAUDIA CRISTINA CORREA MANOEL
16020029922
ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS
16195076512
CLAUDIONICE MOREIRA DA SILVA PEREIRA
10407912638
ESTHER LUCIA DE OLIVEIRA
21257823800
FABIANA ALVES DA SILVA
22801198268
CRISTIANE DE FATIMA ROBERTO
12397287678
FATIMA CLARA DA SILVA
16032544959
DEBORA CRISTINA ALVARENGA LIMA
12372456352
FLORINDA RIBEIRO
16336237223
FRANCISCA MARIA ROSA
21236458003
DENISE APARECIDA DOS SANTOS
16194902664
GIRLIANA NUNES DA SILVA
21019819962
ELIANA DOS SANTOS SALGADO
21218913195
HELENICE RAMOS
16231518419
IRACEMA ERIA
20795760676
ELIANA RANGEL CORDEIRO
20977003269
IRACEMA SILVA NASCIMENTO
12932021232
ISABEL CRISTINA DE SOUZA ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS
16020029922
16286663496
JONATAS HENRIQUE DA SILVA LOPES
10407912638
LUCIA DE OLIVEIRA
17063974430
JOSE LUIZ MARCONDES DOS ESTHER
SANTOS
23727355359
JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS
21257823800
FABIANA ALVES DA SILVA
1 de 2
12397287678
FATIMA CLARA
DA SILVA
12372456352
FLORINDA RIBEIRO
16336237223
FRANCISCA MARIA ROSA
16194902664
GIRLIANA NUNES DA SILVA
21218913195
HELENICE RAMOS
16231518419
IRACEMA ERIA
20977003269
IRACEMA SILVA NASCIMENTO
12932021232
ISABEL CRISTINA DE SOUZA
16286663496
JONATAS HENRIQUE DA SILVA LOPES
17063974430
JOSE LUIZ MARCONDES DOS SANTOS
23727355359
JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS
NIS

12333066867
16406089031
16518500825
12066148891
12365072013
16506654199
20303331660
12351324848
16429711189
12244619917
12285526298
16445954155
16583986516
13310022810
12193384519
16620613609
16580855941
23601939424
12687835260
16678689187
12260108042
16621919833
23662595911
23620087276
20923525534
12391728656
23616756436
12860091264
16680674302
12284978047
23606175899

LOURDES ALVES CARDOSO DOS SANTOS
LUCIA HELENA DOS SANTOS MOREIRA
LUCIANA APARECIDA FERREIRA RAMOS
LUZIA INES MOREIRA
MARA DOLORES DE CARVALHO
MARCELA CRISTIANA APARECIDA DOS SANTOS
MARGARIDA JERONIMO
MARIA ANTONIA ROCHA
MARIA LUCIA RODRIGUES
MARILZA RAYMUNDO FEITOSA
MARISA RANDES
MARTA DA SILVA FEITOSA
MICHELE FERREIRA GANDRA
MICHELE MOREIRA SERRI
NEUZA DE FATIMA SOARES DE PAULA
NOEMI RAMOS
REGINA APARECIDA RODRIGUES
RENATA APARECIDA EUFRASIO NEGREDO
ROSENILDA ANGELICA DE FREITAS
ROSILDA LUZIA CLARO
RUTH ABIGAIL MENDROT
SANDRA OLIVEIRA FREIRE
SHAYENE ADAO ALVES MOREIRA
SHIRLEY SALES
SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
SOLANGE MARIA MORAIS
VALERIA DOS SANTOS SOUZA
VANESSA GALVAO DOS SANTOS
VANESSA TEIXEIRA
VILMA APARECIDA BARBOSA
ZILDA APARECIDA DA SILVA BRAGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
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 Nº 126/2016 (PMP 13395/2016) –
reabertura
Para “locação de equipamento next generation
firewall (NGFW) para substituição de firewalls
existentes na Prefeitura de Pindamonhangaba,
incluindo serviços de instalação, configuração,
treinamento, garantia e suporte, conforme
especificações deste termo de referência por 36
meses”, com entrega dos envelopes dia 19/10/16
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 196/2016 (PMP 20130/2016) –
reabertura
Para “contratação de empresa especializada na
realização de exames de eletroneuromiografia
pelo período de 12 meses”, com entrega dos
envelopes dia 19/10/16 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO Nº 199/2016 (PMP 20134/2016) –
reabertura
Para “aquisição de materiais de borracharia”,
com entrega dos envelopes dia 18/10/16 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 221/2016 (PMP 25651/2016)
Para “contratação de empresa especializada
em prestação de serviços para realização de
capacitação e treinamento (cursos in company) PAIF”, com entrega dos envelopes dia 17/10/16
às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 222/2016 (PMP 25652/2016)
Para “contratação de empresa especializada
em cursos para capacitação profissional,
para profissionais que realizam serviços de
acolhimento de crianças e adolescentes, no
município de Pindamonhangaba”, com entrega
dos envelopes dia 17/10/16 às 08h e início da

sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 224/2016
(PMP 25654/2016)
Para “contratação de serviço de colocação e
reposição de vidros nos prédios da Secretaria de
Educação e Cultura”, com entrega dos envelopes
dia 14/10/16 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 225/2016 (PMP 25656/2016)
Para “contratação de serviço para confecção
de carimbos para as Unidades Escolares e
Departamentos da Secretaria de Educação e
Secretaria de Saúde e Assistência Social”, com
entrega dos envelopes dia 20/10/16 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 226/2016
(PMP 25657/2016)
Para “aquisição de bebedouros para atender as
unidades de Saúde do Município”, com entrega
dos envelopes dia 19/10/16 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 228/2016 (PMP 25660/2016)
Para “aquisição de botina para a guarda
municipal de Pindamonhangaba”, com entrega
dos envelopes dia 17/10/16 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 229/2016 (PMP 25662/2016)
Para “aquisição de impressos para atender todas
as unidades de saúde por um período de 12
meses”, com entrega dos envelopes dia 14/10/16
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 232/2016
(PMP 26035/2016)
Para “aquisição de insulinas por um período
de 12 meses”, com entrega dos envelopes dia
18/10/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 236/2016 (PMP 26285/2016)
Para “contratação de gráfica para prestação
dos serviços de confecção de carnês de IPTU,
ISSQN e alvarás”, com entrega dos envelopes
dia 14/10/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 238/2016
(PMP 26288/2016)
Para “contratação de empresa especializada de

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 256/16 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SR ARTHUR MARCONDES TEIXEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA SOLDADE ROBERTO MARCONDES, nº ]169, Bairro
CAMPO ALEGRE, inscrito no município sob a sigla SE11.09.23.013.001, para que efetue a
limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

engenharia para instalação de forro em lâmina
PVC com fornecimento de material e mão de
obra, conforme solicitação do Departamento de
Obras e Viação”, com entrega dos envelopes dia
20/10/16 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.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 138/2016 (PMP 13973/2016)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida
de “contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de impressões e cópias
(outsourcing), pelo período de 12 meses”, fica
suspenso por determinação do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, processo nº
00015458.989.16-7.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 219/2016 (PMP 24135/2016)
A autoridade superior homologou, em 21/09/2016,
a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de cimento CP II e CP
III, conforme solicitação do Departamento de
Obras e Viação”, em favor da empresa Monteiro
de Oliveira & Rocha Ltda ME, os itens 01 e 02, no
valor total de R$ 105.200,00.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 135/2016 (PMP 13966/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do
pregoeiro, considerou, em 29/09/2016, deserta
a licitação supra, que cuida de “contratação de
serviço especializado de chaveiro para os prédios
da Secretaria de Educação e Cultura para o
período de 10 meses”.
PREGÃO Nº 137/2016 (PMP 13972/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do
pregoeiro, considerou, em 26/09/2016, deserta
a licitação supra, que cuida de “aquisição de
medicamentos homeopáticos”.

Dengue Mata
Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

pagamentos e cartões, ligar par
a Assistência
Social do municíp
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Assistência Social
NOME

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº188 /16
Em: 28/09/2016
Processo nº: 12160/2016
Atividade: Comercial
Av. Celio Todashi Kobayashi, 991 – Distrito Industrial Dutra
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Humberto Durante
Auto de Imposição de Penalidade nº 2.356
O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO em 28/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.
Pindamonhangaba, 28 de Setembro 2016

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

Rua Doutor Frederico Machado, n.º 179 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-040 – Tel: (12) 3644-5995

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

Dengue Mata
Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

AUTO DE IMPOSIÇÃO E PENALIDADE
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 Nº189 /16
Em: 20/09/2016
Processo nº: 12835/2016

NOME

Atividade: Residencial

Rua Fausto dos Santos, 227 – Araretama
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Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Jogivan José do Nascimento
Auto de Imposição e Penalidade nº 2.355

O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO em 20/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

Pindamonhangaba, 20 de Setembro 2016

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

Rua Doutor Frederico Machado, n.º 179 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-040 – Tel: (12) 3644-5995

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 259/2016 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Robson Luiz Rodrigues, proprietário do veículo com
placa CQE2717 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 maio de 2015.
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 05/07/2016, data em
que a Notificação 259/2016 foi recebida por Marcelo de Siqueira Honório, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede
Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e,
Considerando que o Rotary Club de
Pindamonhangaba “Princesa do Norte”
receberá a visita do Governador do Distrito
4600 de Rotary.
Considerando que Pindamonhangaba será
honrada com a presença ilustre do Senhor
Governador do Distrito 4600 de Rotary Sr.
Achiles Silva do Amaral,
D E C R ETA:
Fica considerado HÓSPEDE OFICIAL DO
MUNICÍPIO o Governador do Distrito 4600 de
Rotary Sr. ACHILES SILVA DO AMARAL, no
dia 04 de outubro de 2016.
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Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 28 de setembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 258/16
Ao Pastor responsável da
Assembleia de Deus Missões Campos do Jordão
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o mesmo para que no prazo de 48h (quarenta
e oito horas), compareça ao Setor de Posturas, para esclarecimentos a respeito de uma igreja
localizada na Rua dos Bentos, 445. Solicitamos que o mesmo apresente o Alvará de Funcionamento
do respectivo local.
É necessário lembrar que o funcionamento sem o devido Alvará de Funcionamento acarretará na
Interdição do local. Em atendimento e conformidade com o artigo 128 da Lei 1.411 de 10/10/1974
Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

V.M. FERRAMENTARIA LTDA. ME, torna público que torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3005310, válida até 23/08/2019,
para fabricação de ferramentas, serviços de usinagem, soldas, tratamento e
revestimento em metais, na Rua Italia, 147, Parque das Nações, PindamonhangabaSP cep: 12420-440.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

30 de setembro de 2016

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

AOE2975

Z440018475

55412

15/09/2016

ATH7485

E000002090

51851

24/09/2016

AVT0093

E000002082

73662

22/09/2016

BIA9653

Z440018494

55412

16/09/2016

BMB0364

Z440018474

55412

15/09/2016

BNG4721

B440235843

55416

16/09/2016

BRZ6377

B440235840

51851

19/09/2016

BSO8416

B440235540

60501

15/09/2016

BUQ1120

Z440018500

55412

16/09/2016

BUZ5986

E000002087

51851

23/09/2016

BUZ9299

Z440018492

55412

16/09/2016

BXE7431

B440235417

54521

13/09/2016

BYS9795

B440229686

54521

18/09/2016

CAF3935

Z440018435

55412

12/09/2016

CAH0293

Z440018493

55412

16/09/2016

CAH1276

Z440018497

55412

16/09/2016

CDK7004

Z440018466

55412

14/09/2016

CFX8599

B440235418

54010

13/09/2016

CGS0396

E000002068

51851

21/09/2016

CJO0574

E000002064

51851

19/09/2016

CJQ4440

B440235598

73662

15/09/2016

CJQ7045

E000002070

53800

21/09/2016

CJQ8677

Z440018514

55412

17/09/2016

CNV4576

Z440018502

55412

16/09/2016

CNV6317

B440235807

51851

19/09/2016

CNV9599

B440235597

73662

15/09/2016

COH9705

E000002088

51851

24/09/2016

CPL0023

B440235844

51851

16/09/2016

CQC8511

B440233972

51851

15/09/2016

CQL0740

E000002085

51851

23/09/2016

CQL4078

B440235533

58431

13/09/2016

CQL8605

Z440018469

55412

14/09/2016

CQL9871

B440235506

55680

04/09/2016

CQL9993

B440235539

60502

15/09/2016

CTA1637

Z440018471

55412

15/09/2016

CTU4060

Z440018491

55412

16/09/2016

CXP9339

Z440018452

55412

13/09/2016

CYG0390

E000002069

51851

21/09/2016

CYG0958

B440235734

51851

17/09/2016

CYG2399

B440235801

51851

10/09/2016

CYG2756

Z440018485

55412

15/09/2016

CYG8720

E000002059

55414

19/09/2016

CYW0023

Z440018473

55412

15/09/2016

CZM6191

B440235802

55920

10/09/2016

DEV3283

Z440018437

55412

12/09/2016

DEV3283

Z440018461

55412

14/09/2016

DGU1334

Z440018451

55412

13/09/2016

DGV0481

Z440018488

55412

16/09/2016

DIV7495

Z440018467

55412

14/09/2016

DIX3790

B440234864

54521

17/09/2016

DJO3413

Z440018460

55412

14/09/2016

DKF2171

B440235832

51851

15/09/2016

DKF2171

B440235833

73662

15/09/2016

DKS1930

Z440018464

55412

14/09/2016

DKS1930

Z440018509

55412

17/09/2016

DMQ6162

B440235620

73662

14/09/2016

DNB8871

E000002058

55416

19/09/2016

DPL6977

Z440018499

55412

16/09/2016

DQC6501

Z440018486

55412

15/09/2016

DRP3000

B440235839

51851

14/09/2016

DUO5776

B440235535

55680

13/09/2016

DUR0245

Z440018429

55412

12/09/2016

DWE3863

E000002065

51851

20/09/2016

DWE3994

Z440018507

55412

17/09/2016

DWU2043

B440222024

70481

14/09/2016

DXB3392

Z440018511

55412

17/09/2016

DXB3584

B440235733

51851

17/09/2016

DYX8671

B440229671

60501

15/09/2016

EAB5153

Z440018501

55412

16/09/2016

EAM2578

Z440018505

55412

17/09/2016

EBD5513

B440235788

73662

20/09/2016

EDM7145

E000002078

54790

22/09/2016

EDQ1462

Z440018453

55412

13/09/2016

EEN0327

Z440018487

55412

15/09/2016

EGL0425

E000002083

51851

22/09/2016

EGP4103

B440233975

73662

20/09/2016

EIB9827

B440235536

54521

13/09/2016

EIL4020

Z440018462

55412

14/09/2016

EIL7627

Z440018427

55412

12/09/2016

EIT0021

Z440018426

55412

12/09/2016

EIT0057

B440235834

55411

18/09/2016

EKV8454

E000002077

73662

22/09/2016

ELV1587

Z440018484

55412

15/09/2016

EMJ2179

B440235804

51930

10/09/2016

EMZ5377

E000002067

57380

21/09/2016

ENA2683

E000002071

54521

21/09/2016

ENB2201

Z440018508

55412

17/09/2016

ENB2386

Z440018506

55412

17/09/2016

ENB2532

E000002062

51852

19/09/2016

ENB2783

B440235861

54522

18/09/2016

ENR7280

Z440018448

55412

13/09/2016

ENR8991

B440235805

73662

12/09/2016

ENR9739

Z440018454

55412

13/09/2016

EPH3068

Z440018510

55412

17/09/2016

EPH3266

Z440018513

55412

17/09/2016

EPH3707

Z440018476

55412

15/09/2016

EPH3793

E000002055

55411

15/09/2016

EPM3172

B440235835

51851

19/09/2016

EQZ3956

Z440018441

55412

12/09/2016

ERM7228

B440235243

54521

17/09/2016

ERM7280

B440235537

54523

14/09/2016

ERM7493

Z440018456

55412

13/09/2016
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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.
ERM7553

Z440018478

55412

15/09/2016

ERM7620

Z440018433

55412

12/09/2016

ERM7620

Z440018470

55412

14/09/2016

ERQ4546

Z440018477

55412

15/09/2016

ESQ2296

B440229293

59670

15/09/2016

ESW9041

B440234861

60501

15/09/2016

ETI5302

Z440018496

55412

16/09/2016

ETM2725

B440235416

73662

13/09/2016

ETM2728

E000002081

73662

22/09/2016

EUC4622

Z440018432

55412

12/09/2016

EVE5535

B440235862

55411

18/09/2016

EWR0816

Z440018439

55412

12/09/2016

EYJ8556

E000002072

55500

22/09/2016

EYJ9176

Z440018468

55412

14/09/2016

EYJ9331

B440229151

55500

17/09/2016

EYJ9512

Z440018495

55412

16/09/2016

EYX4507

B440235419

61220

13/09/2016

FBB3402

E000002089

51851

24/09/2016

FBP2187

B440233971

73662

15/09/2016

FCA8394

Z440018447

55412

13/09/2016

FEB6124

E000002060

55500

19/09/2016

FFG3410

Z440018472

55412

15/09/2016

FGF3598

E000002074

73662

22/09/2016

FGG0534

E000002086

73662

23/09/2016

FGK2817

E000002066

60501

21/09/2016

FGK5540

Z440018489

55412

16/09/2016

FGK5568

B440235866

54870

20/09/2016

FGK5615

B440235594

73662

12/09/2016

FGK5688

Z440018465

55412

14/09/2016

FGK5853

E000002091

51851

24/09/2016

FGK6396

B440235749

60501

13/09/2016

FGM6435

B440235841

73662

14/09/2016

FHM0688

Z440018479

55412

15/09/2016

FHY6562

Z440018442

55412

13/09/2016

FID1976

B440235808

61220

19/09/2016

FJN3246

B440235596

73662

12/09/2016

FKB7492

E000002076

70481

22/09/2016

FKU1020

Z440018504

55412

17/09/2016

FKU1691

E000002073

51851

22/09/2016

FLC1663

B440235531

73662

12/09/2016

FLC5929

B440235507

73662

19/09/2016

FLM8384

Z440018483

55412

15/09/2016

FLN7610

E000002084

55417

23/09/2016

FMB8993

B440235534

73662

13/09/2016

FMT9684

Z440018490

55412

16/09/2016

FND5090

Z440018459

55412

14/09/2016

FNE6665

Z440018428

55412

12/09/2016

FNP4621

Z440018481

55412

15/09/2016

FNS5127

B440235787

73662

17/09/2016

FNS5262

Z440018457

55412

14/09/2016

FOG1015

B440235126

60501

14/09/2016

FPD0278

B440233974

73662

15/09/2016

FRV3244

Z440018438

55412

12/09/2016

FTH5669

B440235532

61220

12/09/2016

FUO7256

Z440018446

55412

13/09/2016

FVS2800

B440235619

73662

13/09/2016

FYC4966

Z440018443

55412

13/09/2016

FYE0700

B440229294

59670

15/09/2016

FYW7220

E000002075

51851

22/09/2016

FZL4437

E000002063

73662

19/09/2016

GSO7650

Z440018463

55412

14/09/2016

GWK4215

B440235806

51851

19/09/2016

HAM9174

Z440018445

55412

13/09/2016

HFK7829

Z440018436

55412

12/09/2016

HJD8957

Z440018498

55412

16/09/2016

HKY1606

B440233973

73662

15/09/2016

HLE8151

Z440018512

55412

17/09/2016

HMS5329

Z440018430

55412

12/09/2016

HMS5329

Z440018455

55412

13/09/2016

HMS5329

Z440018458

55412

14/09/2016

HND7008

Z440018482

55412

15/09/2016

HSE2222

Z440018444

55412

13/09/2016

JGH8563

B440235865

54010

20/09/2016

JLS6924

Z440018440

55412

12/09/2016

KWB1959

B440235864

54600

18/09/2016

LCC8809

B440235538

51851

15/09/2016

LLG2724

B440235127

54521

20/09/2016

LTD4159

Z440018503

55412

17/09/2016

LVC9048

Z440018434

55412

12/09/2016

MQK7882

B440235285

57380

15/09/2016

MTB1784

B440235842

73662

16/09/2016

NTK3060

Z440018449

55412

13/09/2016

NYB3855

B440234168

55500

15/09/2016

OCF8117

Z440018431

55412

12/09/2016

OPX5154

Z440018450

55412

13/09/2016

PUR8484

Z440018480

55412

15/09/2016

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2016.
Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

