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A GAzetA dos Municípios

Detran.SP orienta sobre o 
que fazer em casos de
acidentes de trânsito

Justiça barra festa de pré-carnaval
em Caçapava e PM dispersa público 

com bombas de efeito moral

Um trânsito seguro e livre 
de acidentes passa pelo 
correto comportamento na 
direção do veículo. Aten-
ção plena e prudência são 
atitudes que contribuem 
para uma convivência 
harmônica. Porém, caso o 
motorista se envolva em 
um acidente de trânsito 
é importante saber como 
agir para evitar mais trans-
tornos para si e demais 
condutores.
Pensando nisso, o Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP) lista os 10 principais 
procedimentos que devem 
ser adotados pelos cida-
dãos nesta situação:
1-   O primeiro passo é 
manter a calma e verificar 
se existem vítimas no lo-
cal.
2-   Se existirem pesso-
as acidentadas, é preci-
so acionar os serviços de 
emergência conforme a 
necessidade: Polícia Mi-
litar (ligue 190), Polícia 
Rodoviária Federal (ligue 
191), SAMU (ligue 192) e 
Bombeiros (ligue 193).
3 - Para evitar que novos 
acidentes ocorram, é im-
portante sinalizar o espaço 
da colisão. Após ligar o 
pisca-alerta, deve-se posi-
cionar o triângulo em uma 
distância de no mínimo 30 
metros. Se for dia de chu-
va ou tiver neblina na pis-
ta, deve-se dobrar a dis-
tância de posicionamento 
do triângulo. Para ampliar 
a segurança, orienta-se 
que leve em conta tam-
bém a velocidade permiti-
da na via. Por exemplo: se 
a velocidade máxima for 
de 70 km, é bom colocar 
o triângulo 70 metros dis-
tante do veículo. Ou seja, 
1 metro de distância para 
cada km da via. Um passo 
longo pode ser equiparado 
a 1 metro, mas é bom dar 
alguns a mais para uma 
margem de segurança. 
4 - Em caso de acidente 
com vítimas, é necessário 
preservar o local e esperar 
a chegada do socorro mé-

Neste sábado (16) a Jus-
tiça impediu a realização 
do tradicional Bloco do 
Pimenta, em Caçapava. 
O público esperado para 
o evento era de 15 mil 
pessoas. Uma multidão 
aguardava a liberação dos 
portões para a entrada da 
festa de pré-carnaval. A 
empresa só divulgou o 
cancelamento cinco horas 
após o horário previsto 
para o início. Quando a 
notícia se deu por oficial, 
às 19h40, houve confusão 
entre os policiais e parte 
do público.
Duas decisões judiciais 
da Comarca de Tauba-
té barravam o evento por 

Descumprimento da or-
dem - A multa imposta 
pelo descumprimento da 
decisão equivaleria a 1 mi-
lhão de reais por hora. O 
juiz também determinou 
multa de 50 mil por hora 
ao Oficial Comandante do 
46º BPMI de São José dos 
Campos, Tenente-Coro-
nel Antônio Moura Pires, 

dico e da polícia, que re-
gistrará a ocorrência. Im-
portante não movimentar 
os feridos, pois um aten-
dimento inadequado pode 
deixar graves sequelas.
5 - Se houver vítimas fa-
tais, condutores embriaga-
dos ou danos ao patrimô-
nio público, o local deve 
ser preservado e a remo-
ção dos veículos não deve 
ocorrer, pois há necessida-
de de realização da perícia 
e da autorização de libera-
ção dos órgãos policiais.
6 - Se não houver víti-
mas, é preciso retirar os 
veículos da via para não 
interromper o tráfego do 
momento e evitar novos 
acidentes.
7 - Caso não seja possível 
mover os veículos para o 
acostamento, os serviços 
de guincho de trânsito 
das prefeituras ou órgãos 
rodoviários, dependendo 
da local, devem ser acio-
nados para promover a re-
tirada deles para espaços 
que não ofereçam riscos 
de acidentes, bem como 
efetuarem a sinalização 
com o objetivo de preser-
var a fluidez do trânsito.
8 - O registro de um Bo-
letim de Ocorrência em 
casos de acidentes de trân-
sito sem vítimas ou danos 
ao patrimônio público fica 
por conta do interesse dos 
envolvidos. Ou seja, não 
é obrigatório em todas as 
situações. Algumas infor-
mações importantes para 
o registro são: fotos dos 
danos, dados dos condu-
tores e dos veículos envol-
vidos, além do endereço 
do local, dia e horário do 
ocorrido.
9 - Caso seja segurado, o 
acionamento da segura-
dora privada deve seguir 
as exigências estipuladas 
pela empresa (como, por 
exemplo, a apresentação 
de documentos, vistorias 
e/ou boletins de ocorrên-
cia). Já para pedido de 
reembolso de despesas 
médicas e hospitalar ou 
indenização em casos de 

falta de Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). A organização 
foi atrás do documento 
e recorreu à Justiça que 
continuou barrando a re-
alização do bloco por não 
considerar haver condi-
ções seguras para tal.
Em um trecho da decisão, 
o juiz João Costa Ribeiro 
Neto cita como exemplo 
de contexto as recentes 
tragédias envolvendo au-
torizações. “As tragédias 
pelas quais passam o país 
demonstram a importân-
cia de se  levarem a sério 
as regras impostas pelas 
autoridades quanto as li-
cenças e alvarás”, diz.

caso não fossem tomadas 
providências para evitar 
a realização do evento, e 
multa de 300 mil reais por 
hora para a prefeitura de 
Caçapava se não interdi-
tasse o local.
Trânsito - O evento acon-
teceria no estacionamento 
da casa de shows UM33, 
às margens da rodovia 

morte, invalidez perma-
nente total ou parcial por 
danos físicos causados 
por acidentes, é necessá-
rio acionar a Seguradora 
Líder, responsável pelo 
seguro DPVAT.
10 - Demais motoristas 
que estiverem transitando 
pelo local e presenciarem 
um acidente devem con-
tinuar normalmente seus 
trajetos, caso não seja so-
licitada ajuda. A curiosi-
dade de outros condutores 
pode atrapalhar a ação de 
quem estiver trabalhan-
do. Nada de usar o celular 
para tirar fotos ou filmar 
o acidente, pois conduzir 
o veículo manuseando o 
aparelho, além de poder 
resultar em outro acidente 
de trânsito, é infração gra-
víssima penalizada com 
multa de R$ 293,47 e sete 
pontos na CNH.
Posturas inadequadas e 
multas
Omissão de socorro é con-
siderado crime de acordo 
com o artigo 135 do Códi-
go Penal, punido com de-
tenção que pode variar de 
um a seis meses ou multa.
Já o artigo 176 do Có-
digo de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) prevê como 
infrações gravíssimas de 
trânsito, com fator multi-
plicador (multa no valor 
de R$ 1467,35): deixar 
de prestar ou providenciar 
socorro às vítimas, de pre-
servar o local de crime ou 
deixar de colaborar para 
o registro da ocorrência. 
Além das infrações, pode 
ficar configurado também 
crime de trânsito, punido 
com detenção de seis me-
ses a um ano, com base no 
artigo 304 do CTB.
É preciso também priori-
zar a segurança e fluidez 
da via. Por isso, deixar de 
retirar os veículos envol-
vidos em acidentes sem 
vítimas, segundo o artigo 
178 do CTB, é infração 
média com multa no va-
lor de R$ 130,16 e quatro 
pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).

A negativa do recurso se 
deu porque o juiz julgou o 
ato feito às pressas como 
falta de responsabilidade 
com a segurança e organi-
zação dos responsáveis.
Posicionamento da orga-
nização - O bloco aconte-
ceria a partir das 15h, com 
atrações de peso, como 
Wesley Safadão, Dennis 
DJ e É o Tchan!. Seria co-
memorado os 10 anos do 
Bloco do Pimenta. A or-
ganização se pronunciou 
brevemente dizendo que a 
festa foi adiada,  que dis-
cute uma nova data para a 
festa e, caso não seja pos-
sível, irão devolver o va-
lor do ingresso ao público.

Presidente Dutra. Devido 
a aglomeração de pessoas, 
o trânsito ficou prejudi-
cado nos dois sentidos da 
via. 
Após o cancelamento ofi-
cial, a polícia militar pre-
cisou usar bombas de efei-
to moral para dispersar o 
público que tentou forçar 
a entrada no local.
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Miscelânea
Curiosidades

A alcachofra é uma planta medicinal, serve para ajudar no tratamento 
da anemia, aterosclerose, diabetes, doenças do coração, febre, fígado, 
fraqueza, gota, hemorróidas, hemofilia, pneumonia, reumatismo, sífilis, 
tosse, uréia, urticária e problemas urinário. As propriedades da alcacho-
fra incluem sua ação anti-esclerótica, depurativa do sangue, digestiva, 
diurética, laxante, anti-reumática, anti-tóxica, hipotensora e anti-térmica. 
A alcachofra pode ser consumida ao natural, em forma de salada crua 
ou cozida, chá ou em cápsula industrializadas. As cápsulas da alcachofra 
devem ser consumidas antes ou depois das principais refeições do dia, 
juntamente com um pouquinho de água. A alcachofra está contra-indicada 
para indivíduos com obstrução do ducto biliar, durante a gravidez e ama-
mentação. Não foram encontrados efeitos colaterais da alcachofra. 
Chá de alcachofra: Coloque numa xícara de água fervente, de 2 a 4 gra-
mas de folhas de alcachofra e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba 
a seguir.

Humor

O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a 
mãe em casa pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando 
chegaram em casa, a mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar!
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase 
com o verbo hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O telefone toca na Delegacia e ouve-se uma voz desesperadora:
- Socorro! Venham logo! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de 
um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu! 
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto de lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito im-
portante para qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individu-
alista precisa compartilhar certos momentos da sua vida. Não é só nas ho-
ras difíceis que precisamos de um ombro amigo para nos apoiar e acolher 
nossa dor. Também nas horas de alegria é preciso ter alguém com quem 
comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho, sem ninguém que 
nos aplauda em erga um brinde às nossas conquistas. Antes de declarar 
para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma sobre o assunto.

Pensamentos, provérbios e citações

 Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distancia “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.

Termo de Adjudicação e Homologação - Chamada Pública Nº 002/2019 - A 
prefeita Municipal de Potim/SP, no uso das atribuições e de acordo com o 
Art. 43, VI, da Lei Nº 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifesta-
ção da Comissão de Licitação, resolve, ADJUDICAR os Lotes da Chamada 
Pública em epígrafe, perfazendo o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) à empresa SIT SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCA-
ÇÃO DE TENDAS S/S LTDA, e HOMOLOGAR o presente processo licita-
tório na modalidade Chamada Pública Nº 002/2019, cujo objeto é a permis-
são de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração 
de pontos de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, ener-
gético, destilados e coquetéis de frutas) e Alimentação, durante o evento 
de Carnaval da Cidade de Potim 2019, nos dias 22 a 25/02/2019.  Potim, 
18 de fevereiro de 2019. ERICASOLER SANTOS DE OLIVEIRA - Prefeita 
Municipal.
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EMS Taubaté Funvic vence 
o Vôlei UM Itapetininga pela 
Superliga Cimed Masculina

Jogando na noite des-
te sábado, 16/02, a EMS 
Taubaté Funvic venceu 
o Vôlei UM Itapetininga 
(SP), por 3 sets a 2 (par-
ciais de 25x16, 25x23, 
21x25, 23x25 e 15x13), 
em jogo válido pela 17ª 
rodada da primeira fase da 
Superliga Cimed Masculi-
na de Vôlei.
Com o resultado positivo, 
a equipe taubateana em-
placa sua 8ª vitória con-
secutiva na competição 
nacional, chegando agora 
aos 39 pontos ganhos, e se 
mantém na 3ª posição na 
classificação geral.
*O jogo: Estreante da noi-
te, o técnico Ricardo Na-
vajas escalou como time 
inicial um Taubaté com 
Rapha, Lucarelli, Facun-
do Conte, Athos, Renan, 
Abouba e Thales como 
líbero.
O central Lucão foi pou-
pado por ter sido diagnos-
ticado com um tendinite 
patelar. O atleta será pou-
pado de jogos e treinos 
por uma semana, segundo 
o fisioterapeuta Miguel 
Ambrósio.
A boa notícia foi o retor-
no do central Otávio aos 
jogos. Ele ficou no banco 
pela primeira vez em cin-
co meses, desde que so-
freu uma lesão no tendão 
calcâneo em setembro de 
2018, ainda na disputa do 
Campeonato Paulista.
O primeiro set começou 
bem equilibrado com as 
duas equipes variando 
bem o saque. Do lado da 
EMS Taubaté Funvic, a 
defesa trabalhou bem e 
as bolas com os centrais 
Athos e Renan funciona-
ram. 
O Vôlei UM Itapetininga 
apostou na variação de 
saque para complicar a re-
cepção taubateana. Come-
tendo menos erros, e com 
boa efetividade também 
dos ponteiros Lucarelli e 
Conte, quando acionados, 
o Taubaté conseguiu abrir 
vantagem e venceu o set 
por 25 a 16, em 23 minu-
tos.
O segundo set foi nova-
mente equilibrado, mas 
com a EMS Taubaté Fun-
vic sempre se mantendo 
em vantagem no placar. 
As bolas de ataque com os 
ponteiros seguiram fun-
cionando bem, e o oposto 
Abouba - aniversariante 
do dia, fazendo 23 anos 
- também foi um dos des-
taques nas bolas ofensi-
vas. Errando menos que o 
Vôlei UM Itapetininga, o 
Taubaté venceu o set por 
25 a 23, em 29 minutos 
jogados.
O terceiro set foi de rea-

ção do Vôlei UM Itape-
tininga, que manteve o 
saque forçado a todo ins-
tante, exigindo muito da 
recepção taubateana. O 
time visitante abriu vanta-
gem de 10 a 07, e a partir 
daí administrou o placar. 
O Taubaté errou mais sa-
ques, e o bloqueio do Ita-
petininga foi mais eficien-
te. Os visitantes venceram 
por 25 a 21, em 27 minu-
tos.
O quarto set foi bem movi-
mentado e começou com 
o Vôlei UM Itapetininga 
melhor, com a recepção 
sendo bem efetiva e os 
ponteiros confirmando 
bolas importantes. A EMS 
Taubaté Funvic buscou 
a reação variando bem o 
saque, e com o bloqueio 
voltando a funcionar. Os 
taubateanos chegaram a 
virar o placar e estar dois 
pontos à frente. O Itape-
tininga não se entregou, 
buscou a reação e com boa 
variação de saque e blo-
queio efetivo, conseguiu 
virar e fechar o set em 25 
a 23, em 32 minutos, em-
patando a partida em 2 a 2.
O tie-break foi de supe-
rioridade da EMS Tauba-
té Funvic, que conseguiu 
encaixar bem o saque, for-
çando erros de recepção 
adversários. O bloqueio 
taubateano também vol-
tou a ser decisivo, e com 
maior poderio ofensivo e 
um jogo bem agressivo, o 
Taubaté conseguiu fechar 
o último set em 15 a 13, 
vencendo a partida por 3 a 
2 em um total de 2h28 de 
jogo.
Os maiores pontuadores 
da EMS Taubaté Funvic 
no jogo foram Lucarelli 
e Abouba, com 22 pontos 
anotados cada.
O melhor jogador em qua-
dra, premiado com o Tro-
féu Viva Vôlei foi o opos-
to Abouba.
*Próximo jogo: A EMS 
Taubaté Funvic volta à 
quadra pela Superliga ci-
med Masculina de Vôlei 
na próxima quarta-feira, 
20/02, quando encara o 
SESC-RJ, às 19h00, no 
Ginásio Jaunesse, no Rio 
de Janeiro.
*SERVIÇO
Superliga Cimed Masculi-
na de Vôlei 2018/2019
1ª Fase/17ª Rodada (retur-
no)
EMS Taubaté Funvic 3x2 
Vôlei UM Itapetininga 
(SP)
Data: 16/02/2019 (sába-
do)
Horário: 18h30
Local: Ginásio Abaeté (R. 
Deli Tabchoury, 499 - Par-
que Sr. do Bonfim, Tauba-
té-SP)
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Domingo violento em 
Taubaté registra
três homicídios

Estilosas GG podem ser 
Misses em junho

Taubaté viveu final de se-
mana violento com três 
homicídios. 
Uma das ocorrências foi 
em um salão de festas no 
Jardim Baronesa, na noite 
deste domingo (18). 
Durante a realiza-
ção de um baile funk
,                                   um ho-
mem em uma motocicleta 
invadiu o local e atirou vá-
rias vezes, acertando um 
rapaz de 26 anos. 
Apesar de ter sido socor-
rido, o jovem não resis-
tiu e morreu no local. De 
acordo com a Polícia Mili-
tar, na mesma ocorrência, 
outros dois adolescentes 
também foram alvejados. 
Eles foram encaminhados 
e atendidos no Hospital 
Regional e não correm ris-
co de morte.
O autor dos disparos con-
seguiu fugir e o caso agora 

Este ano, acontecerá em 
Taubaté o inédito concur-
so de Miss Plus Size Es-
tilosas GG. Já está mar-
cado para dia 2 de junho 
e terá como local a Man-
são Fabelle. Poderão se 
candidatar mulheres com 
manequim 44 ou mais. O 
concurso terá três catego-
rias. 
A categoria 1 é para quem 
tem idade entre 18 e 44 
anos, e usa manequim de 
44 a 50. A categoria 2 é 
também para mulheres 
dessa idade, mas que usam 
manequins até 52. A cate-
goria 3 já é para mulheres 
entre 35 e 60 anos.
As candidatas participarão 
de workshop de beleza e 
autoestima, aula de
passarela e dinâmicas.
Toda candidata deverá 
comparecer as reuniões 
marcadas previamente 
pela
organização, colaborar na 

está sob a investigação da 
Delegacia de Investiga-
ções Gerais (DIG) que já 
tem um suspeito. De acor-
do com a Polícia Civil, o 
local não tinha autoriza-
ção para a realização de 
festas.
Outras duas mortes -  O 
domingo violento em 
Taubaté ainda registrou 
um duplo homicídio no 
bairro Chácara Silvestre. 
Uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) foi 
acionada para atender 
dois homens feridos por 
disparos de arma de fogo. 
No entanto, as vítimas, de 
60 e 35 anos, morreram no 
local.
De acordo com a polícia, 
Os dois baleados por ocu-
pantes de um veículo que 
passou pelo local. O caso 
está sendo investigado.

divulgação do evento e se 
comprometer a
vender ao menos 10 in-
gressos para o dia do 
evento.
Valor da inscrição 
R$49,90 sendo R$20,00 
no ato e R$29,00 apos 30 
dias
(toda candidata irá ganhar 
uma camiseta do concurso 
)
Para fazer a inscrição :
– Pagar via deposito ou na 
loja Estilo Sem Medida
– Nome Completo, Cpf, 
numeração, idade e ende-
reço
-02 fotos uma de rosto e 
outra de corpo
Em caso de desistência,o 
dinheiro não será devolvi-
do , porque o evento
é sem fins lucrativos.
Não haverá reservas de 
vaga, pois são poucas va-
gas.
Qualquer dúvida , ligar:
(12)98155-4503


