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Idosos são as principais vítimas
de atropelamentos no Estado
Infosiga SP mostra que um em cada três óbitos de pedestres envolve pessoas com mais de
60 anos de idade; a maioria dos casos ocorre em vias municipais. Mortes por acidente de
trânsito registraram aumento de 5,5% em setembro
Os novos números divulgados pelo Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito, programa
do Governo de São Paulo
que visa reduzir à metade o número de óbitos no
Estado até 2020, mostram que os idosos são
as principais vítimas de
atropelamentos. Um terço dos casos registrados
em 2017 envolve pessoas
com mais de 60 anos de
idade. Dados do Infosiga
SP também apontam aumento de 5,5% dos óbitos
no trânsito no Estado. No
ano, a redução é de 2,3%,
equivalente a 95 fatalidades a menos.
“Entre os diversos grupos que são alvos de ações
de educação e ﬁscalização, os idosos recebem
especial atenção”, explica
Silvia Lisboa, coordenadora do Movimento Paulista. “Entendemos que a
mobilidade dessas pessoas é diferente das demais
e recomendamos aos municípios a adaptação necessária para atendê-los.
O aumento do tempo se-
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de transporte difundido
entre a população com
mais idade, apesar dos
riscos. Por isso, incentivamos a direção responsável dos demais atores do
trânsito, como motoristas
e motociclistas. Respeitar
o próximo é uma questão
de cidadania”, defende
Silvia Lisboa.
DADOS DO ESTADO

É preciso atentar-se para a diferença na mobilidade de idoso
mafórico e campanhas de
conscientização especíﬁcas são algumas das soluções”, exempliﬁca.
Na comparação com
2016, as fatalidades no
trânsito envolvendo idosos apresentam queda de
9,1%, passando de 801
para 728 casos (73 óbitos
a menos). No entanto, os
dados do Infosiga SP re-

velam situações especíﬁcas em que esse grupo
está mais sujeito a acidentes. Os idosos correspondem a 14% da população
do Estado e 17,2% das vítimas de acidentes.
Em 2017, 728 pessoas
com mais de 60 anos perderam a vida no trânsito.
Das 1.193 fatalidades com
pedestres, 399 envolve-

ram idosos, o que equivale a 33,4% dos casos
no Estado. A maioria das
ocorrências acontece em
vias municipais (58,2%).
Também chama a atenção
a proporção de vítimas
entre ciclistas. Uma em
cada quatro fatalidades
com bicicletas (24,8%)
envolve idosos.
“A bicicleta é um meio

De acordo com o Infosiga SP, o Estado de São
Paulo registrou 472 fatalidades no trânsito em
setembro, aumento de
5,5% na comparação com
o mesmo período de 2016
(446 óbitos). No acumulado do ano, a redução é
de 2,3%, com 4.218 fatalidades em 2017 contra
4.313 no ano passado.
Houve redução também no número de acidentes com vítimas, que
incluem ocorrências sem
fatalidades. Em setembro
deste ano, foram registradas 14.787 ocorrências contra 16.268 no ano
passado, o que equivale a

1.481 acidentes a menos
(-9,1%). No acumulado
do ano, a redução é de
6,3%, com 134.946 casos
entre janeiro e setembro
de 2017 contra 144.084
nos primeiros 9 meses de
2016.
Em setembro, acidentes com motocicletas
resultaram em 140 fatalidades, redução de 6%
(151 no ano passado).
Ocorrências com pedestres registraram alta de
21,9%, com 139 casos
(114 em 2016), seguidos
por automóveis (116 casos contra 96 no ano passado, aumento de 20,8%)
e bicicletas (33 contra 25
em 2016, aumento de
32%).
Jovens com idade entre 18 e 29 anos correspondem a 23,9% das vítimas (113 ocorrências), e
os homens representam
80,1% dos casos. Mais
da metade dos acidentes fatais no mês aconteceram entre 18 e 6 horas
(54,4%), e os ﬁnais de semana concentram 49,6%
das ocorrências.

Última semana para licenciar veículos com placa terminada em 8
Motoristas devem se atentar à data-limite para não ﬁcarem irregular. Documento custa R$ 85,24
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CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar
titular José Eduardo dos Santos (06 de novembro a 05 de dezembro de 2017),
vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar
desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

Conselheira

pode gerar a remoção do
veículo ao pátio, além de
render multa de R$ 293,47
e sete pontos na habilitação
do dono do veículo porque é
infração gravíssima, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
COMO LICENCIAR
Não é necessário ir às
unidades do Detran.SP ou
imprimir boleto para pagar
o licenciamento. Basta informar o número do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa
bancário ou selecionar essa
opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias
ou internet banking.
Ao pagar o custo de envio pelos Correios junto com
a taxa de licenciamento, o
documento é emitido auto-

Univesp tem cursos online
na área de humanas

1º Daniela Ribeiro Tomaz

A

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) alerta que a próxima terça-feira (31), será o
último dia útil para proprietários de veículos com placa
terminada em 8 e caminhões
com ﬁnal 3, 4 ou 5 realizar
o licenciamento do exercício
2017. Caso contrário, não
poderão rodar com o veículo
a partir desta data até a regularização do documento.
Em 2017, o licenciamento
de qualquer tipo de veículo
custa R$ 85,24. Para receber
o documento em casa, o cidadão paga R$ 11 a mais pela
postagem dos Correios. Mas
atenção: nesse caso, a entrega é feita em até sete dias
úteis após a emissão. Por
isso, não é aconselhável deixar para fazer na última hora.
A falta do licenciamento

Suplente

acima

citada

deverá

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos
pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência
Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período
de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado,
informamos que convocaremos o 2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima
Rocha.

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo
Presidente

Agindo no presente - construímos o futuro

Quem quer aumentar o conhecimento em um local de qualidade na área de cursos online,
deve conhecer a Universidade
Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp). A Instituição conta
com cursos livres e de extensão para a população em geral,
seguindo a ﬁlosoﬁa do “conhecimento como bem público”.
Para quem é da área de
humanas, a universidade conta
com 24 cursos, entre eles História das Relações Internacionais
I, História do Brasil Colonial
I, Universo e Economia Hoje.
Para escolher o curso, basta
acessar o site http://univesptv.
cmais.com.br/cursos.
Criada em 2008 como um
programa do Governo do Estado,

a Univesp se tornou a quarta universidade pública paulista e oferece à população de São Paulo
um ensino superior público, gratuito, de qualidade e abrangente.
Para garantir a qualidade
e a abrangência dos cursos, a
Univesp possui parceria com alguns dos principais centros de
ensino do Estado, como a Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (Unesp), além
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), do Centro Estadual
de Ensino Tecnológico Paula
Souza (Ceeteps) e a Fundação
Padre Anchieta (FPA).

maticamente e a entrega é
realizada em até sete dias
úteis no endereço de registro do veículo, por isso é importante estar com o cadastro atualizado no Detran.SP.
O motorista pode acompanhar a entrega do CRLV
pelo portal www.detran.sp.
gov.br, em “Serviços Online”.
A página fornece o código de

rastreamento para checar o
andamento no site dos Correios.
Quem preferir solicitar e
retirar o documento pessoalmente, é só ir até um posto
do Poupatempo ou unidade do Detran.SP da cidade
onde o veículo está registrado, com o comprovante de
pagamento e a identidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2017 (PMP 29946/2017)
Comunicamos o adiamento sine die da licitação supra, que cuida de “aquisição de
ﬁlme radiográﬁco para impressoras Dry por um período de 12 meses”, para análise da
impugnação interposta pela empresa Univen Health Care Ltda, através do processo
externo nº 32214/2017.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 224/2014 (PMP 20853/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2017, de 29/09/2017, ao contrato 270/2014, que cuida
de “aquisição de produtos perecíveis e com preços variáveis, para servir no café
da manhã dos pacientes portadores do HIV (verba PAM)”, para prorrogação até
29/09/2018, e reajuste de 2,0959% conforme variação do IPC FIPE, passando o
valor mensal para R$ 1.074,12, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos,
e pela contratada, empresa Maira de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos
César Rezende.
PREGÃO Nº 141/2015 (PMP 15573/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2017, de 19/07/2017, ao contrato 170/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura
securitária para veículos oﬁciais”, para prorrogação até 27/07/2018, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela
contratada, empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, a Sra Marta wouters
Montoya, e a Sra Neide Oliveira Souza.
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2017, de 02/08/2017, ao contrato 171/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura
securitária para veículos oﬁciais”, para prorrogação até 02/08/2018, assinando pela
contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Mapfre
Seguros Gerais S/A, o Sr Francisco E. de Souza.
PREGÃO Nº 167/2015 (PMP 18266/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2017, de 09/08/2017, ao contrato 199/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada em cobertura securitária para seguro
veicular pertencentes à frota da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária)”, para
prorrogação até 23/08/2018, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e
pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr Anderson Oliveira Silva.
PREGÃO Nº 321/2015 (PMP 33981/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2017, de 29/09/2017, ao contrato 065/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção
terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado tipo ‘D’ com tripulação
(incluindo manutenção e combustível)”, para prorrogação até 11/04/2018, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Clínica Médica
Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Anizio Inácio de Oliveira Junior.

