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A GAzetA dos Municípios

Edital do Enem é divulgado; taxa de inscrição é de R$ 85

Gerdau vai colocar 100 funcionários da
fábrica de Pindamonhangaba em layoff

O edital do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2019 foi divul-
gado nesta segunda-feira 
(25) pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). A publicação 
está disponível no Diário 
Oficial e no novo hotsite 
da prova. O exame será 
aplicado nos dias 3 e 10 de 
novembro. Conforme co-
municado anteriormente, 
as inscrições deverão ser 
feitas de 6 a 17 de maio.
Neste ano, a taxa a ser paga 
será de R$ 85. Na edição 
de 2018, era de R$ 82. Ela 
deverá ser quitada entre 
os dias 6 e 23 de maio, em 
agências bancárias, casas 
lotéricas e correios.
Novidades na edição de 
2019
Nesta edição do exame, os 
lanches levados pelos can-
didatos serão revistados. 
Além disso, haverá as se-
guintes novidades:
novo sistema de inscrição;

inclusão opcional de foto 
na inscrição;
espaço com linhas para 
rascunho da redação;
espaço para cálculos no 
final do caderno de ques-
tões; surdos, deficientes 
auditivos e surdocegos 
poderão indicar, na inscri-
ção, se usam aparelho au-
ditivo ou implante coclear.
Estrutura da prova
No primeiro dia de prova, 
em 3 de novembro, serão 
aplicadas as provas de:
linguagens, códigos e suas 
tecnologias, redação e ci-
ências humanas e suas tec-
nologias.
duração: 5h30
No segundo domingo, dia 
10 de novembro, será a vez 
das questões de:
ciências da natureza e suas 
tecnologias e matemática e 
suas tecnologias.
duração: 5h
Pedidos de isenção
Os pedidos de isenção da 
taxa de inscrição irão do 
dia 1º de abril ao dia 10 do 

mesmo mês. Assim como 
em 2018, esse processo 
será feito antes do período 
de inscrições para o exa-
me. Terão direito à gratui-
dade:
estudantes que estejam 
cursando o último ano do 
ensino médio na rede pú-
blica;
candidatos que tenham 
cursado todo o ensino 
médio em escola da rede 
pública ou como bolsista 
integral na rede privada, 
com renda per capita igual 
ou inferior a um salário 
mínimo e meio;
aqueles que declararem 
estar em situação de vul-
nerabilidade socioeconô-
mica, por serem membros 
de família de baixa renda, 
e que estejam inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico).
Em todos esses casos lista-
dos acima, o participante 
deverá ter documentos 
que comprovem a condi-

ção declarada. Informar 
dados falsos pode acarre-
tar a eliminação no exame.
Aqueles que pleitearem a 
isenção saberão do resul-
tado em 17 de abril, no site 
do Enem. É importante 
lembrar que, mesmo con-
seguindo esse benefício, o 
candidato não estará ins-
crito automaticamente no 
Enem. Ele precisará, assim 
como os demais, fazer a 
inscrição regular.
Justificativa de ausência
Caso o estudante tenha 
conseguido a isenção em 
2018 e faltado aos dois dias 
de prova, precisará justifi-
car sua ausência entre as 
10h do dia 1º de abril às 
23h59 do dia 10 de abril, 
na página oficial do Enem. 
Ele terá de anexar docu-
mentos que comprovem a 
necessidade de ter faltado 
à prova.
Caso a justificativa seja 
recusada ou sequer infor-
mada, o candidato terá de 
pagar a taxa de inscrição 

Os trabalhadores da Ger-
dau, de Pindamonhan-
gaba, aprovaram layoff 
(suspensão temporária 
dos contratos) para 100 
funcionários da empresa 
em assembleia nesta se-
gunda-feira (25). Segundo 
o Sindicato dos Metalúr-
gicos, a medida foi pedida 
pela Gerdau sob alegação 
de baixa na produção.
O setor trabalha na exe-
cução de um dos produtos 
da empresa, transforman-
do aço líquido em verga-
lhões –a demanda por esse 
produto estaria baixa. A 
proposta aprovada tem ex-
pectativa para começar no 

em 2019.
Cartão de confirmação
O cartão de confirmação 
de inscrição será disponi-
bilizado em outubro. Ele 
traz dados como: número 
de inscrição,
data/hora/local de prova;
atendimento especializado 
e ou específico
opção de língua estrangei-
ra (inglês ou espanhol).
Acessibilidade
O candidato que necessi-
tar de recursos de acessi-
bilidade para fazer a prova 
deverá solicitá-lo entre os 
dias 6 e 17 de maio.
Atendimento especializa-
do:
Autismo
Baixa visão
Cegueira
Deficiência auditiva
Deficiência física
Deficiência intelectual 
(mental)
Déficit de atenção
Discalculia
Dislexia
Surdez

início de abril, com dura-
ção de dois meses.
O setor trabalha na exe-
cução de um dos produ-
tos da empresa, transfor-
mando aço líquido em 
vergalhões - a demanda 
por esse produto estaria 
baixa . A proposta apro-
vada tem expectativa                                           
para começar no início de 
abril, com duração de dois 
meses.
O sindicato ainda afirmou 
que a proposta aprovada 
prevê que, caso após a 
volta haja demissão, seja 
adicionado ao acordo de 
demissão dois salários. A 
Gerdau mantém 1,9 mil 

Surdocegueira
Visão Monocular
Atendimento específico
Gestante
Idoso
Lactante
Estudante em Classe Hos-
pitalar
Outra Situação Específica
Uso do nome social
O uso de nome social de-
verá ser solicitado entre os 
dias 6 e 17 de maio.
Calendário
Pedido de isenção: 1º a 10 
de abril
Justificativa de ausência no 
Enem 2018: 1º a 10 de abril
Resultado da solicitação 
de isenção: 17 de abril
Solicitação de recursos 
caso a isenção seja negada: 
22 a 26 de abril
Pedido de atendimento es-
pecial ou de uso de nome 
social: 6 a 17 de maio
Pagamento da taxa de ins-
crição: 6 a 23 de maio
Inscrições: 6 a 17 de maio
Provas: 3 e 10 de novem-
bro

trabalhadores.
Por nota, a Gerdau confir-
mou que está em negocia-
ção com o sindicato para 
a realização de um pro-
grama de layoff a partir de 
abril e que a medida bus-
ca preservar os empregos 
existentes.
“Essa decisão se deveu 
aos recentes movimentos 
da indústria automobilís-
tica no Brasil, principal 
consumidor de aços es-
peciais, de conceder fé-
rias coletivas e buscar a 
redução de seus estoques, 
principalmente em razão 
da crise econômica argen-
tina”, informou na nota.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem fenômeno 
provocado pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que 
subam quando a atração é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite 
tem maior influência do que o Sol, mas marés. Se a Lua e o Sol estão do 
mesmo lado ou ambos em lados opostos, como na Lua Nova e na Luz 
Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés mais altas ou 
mais baixas que de costume. Quando a Lua entra nos Quartos Minguante 
ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Luz e a maré é produzida 
pela diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis 
horas para chegar ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo 
para a maré baixa. Como o tempo entre as duas marés é de doze horas e 
vinte e cinco minutos, o horário da maré alta muda de um dia para o outro. 
A maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa chama-se “beira-mar”.

Humor

O mineirinho chega no bar e pergunta: 
- Você pode me vender uma pinga fiado?
E o dono do bar responde:
- Você está vendo aquele cara bem forte e alto? É o seguinte: de tanto ele 
fazer musculação e halterofilismo seu pescoço parece que ficou pequeno 
e quem chama ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você tiver a 
coragem de chamar ele de pescocinho, eu te dou pinga de graça durante 
um ano.
O mineirinho pensou um bocadinho de nada e vai até a mesa, Dá uma 
batida nas costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, você está bem?
- Mas eu nem te conheço!
E o mineirinho, falando baixinho:
- Uai! A gente sempre pesca juntos!
- Não tenho certeza, você nunca pesca comigo!
Ai o mineirinho diz bem alto:
- Pesco sim...
***
O pai da loira morreu e na agitação para o funeral a mãe pede que a filha 
vá até a cidade comprar um terno bem barato para enterrar o marido. E 
assim se fez. Um mês depois, a loira pede pra mãe:
- Mamãe, preciso de cem reais para pagar o terno do papai!
A mãe meio distraída dá o dinheiro.
Mais um mês e a loira novamente:
- Mamãe, me dá cem reais para pagar o terno do papai?
E assim foi durante seis meses, até que um dia quando a loira pediu à mãe 
mais cem reais para pagar o terno do pai, a mãe pergunta:
- Mas filha, em quantas prestações você dividiu a dívida do terno?
E a loira, muito esperta, respondeu:
- Ah! Mamãe, eu não te avisei? E que naquele dia como os ternos estavam 
muito caros eu resolvi alugar um...

Mensagens

Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada, as me-
ninas que usavam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover 
o excesso de batom. O diretor andava aborrecido, porque o zelador tinha 
um enorme trabalho para limpar o espelho no final de cada dia. Mas, 
como sempre, na tarde seguinte, lá estava as mesmas marcas de batom. 
Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou que 
era muito trabalhoso limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas 
faziam. Fez uma palestra de uma hora. No dia seguinte, as marcas de ba-
tom no espelho reapareceram. No outro dia, o diretor juntou novamente 
o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador para de-
monstrar a dificuldade do trabalho. O zelador, imediatamente, pegou um 
pano, molhou no vazo sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca 
mais apareceram marcas de batom no espelho.
Moral da história: Comunicar é sempre um desafio. Às vezes, precisamos 
usar métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bonda-
de que nunca repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca se 
esgota não é paciência, é sobrevivência. Porque a serenidade que nunca se 
desmancha não é serenidade, é indiferença. Porque a tolerância que nunca 
replica não é tolerância. O conhecimento a gente adquire com os mestres 
e os livros. A sabedoria com a vida e com os humildes.

Pensamentos, provérbios e citações

No fim é que se contam as glórias.
Ai de nós se os mortos não dessem forças aos vivos.
O elogio de boca própria desagrada a qualquer um.
Em casa de ferreiro o espeto é de pau.
A decisão é uma forma de reagir.
Um bom começo já é a metade.
Se não houvesse esperança não estaríamos tentando.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Recordar um tempo feliz é ser feliz por algum tempo.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 48, Termo nº 6965
Faço saber que pretendem se casar BENEDITO RODRIGUES DA SILVA NETO e ELAINE MARIA DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 13 de março de 1983, de profissão balconista de medicamento, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Antenor Vargas, nº 465, apt 01, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho 
de PAULO EDSON DIAS DA SILVA, de 65 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na data de 11 de fevereiro de 
1954, residente e domiciliado em Marilia/SP e de LUZIA DIVINA DE FÁTIMA DA SILVA, de 62 anos, natural de São Luis 
do Paraitinga/SP, nascida na data de 12 de dezembro de 1956, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Catende-PE, nascida em 9 de setembro de 1992, de profissão secretária, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Avenida Perimetral dos Iberes, nº 06, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de GENIVALDO PAULO DE OLIVEIRA, de 63 
anos, natural de Jacuípe/AL, nascido na data de 7 de agosto de 1955, residente e domiciliado em São José da Coroa Grande/
PE e de JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA, de 59 anos, natural de Água Preta/PE, nascida na data de 20 de fevereiro de 1960, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Governo de São Paulo lança 
aplicativo SOS Mulher

Relembre as acusações contra
o ex-presidente Michel Temer

Ele visa agilizar e priorizar 
o atendimento das vítimas 
com medidas protetivas, 
deslocando as equipes po-
liciais mais próximas do 
local da ocorrência; mais 
de 70 mil pessoas estão 
aptas a usar o serviço
O Governador João Doria 
lançou na sexta-feira, dia 
22 um aplicativo para que 
mulheres com medidas 
protetivas concedidas pelo 
Tribunal da Justiça de São 
Paulo (TJSP) possam pe-
dir socorro quando estive-
rem em situação de risco. 
Chamado de SOS Mulher, 
a ferramenta, desenvol-
vida pela Polícia Militar, 
permite que as vítimas pe-
çam ajuda apertando ape-
nas um botão. A medida 
visa agilizar e priorizar o 
atendimento destas pesso-
as, deslocando as equipes 
mais próximas ao local da 
ocorrência.
“A mulher aperta o botão 
e imediatamente aciona a 
Polícia Militar. A viatura 
mais próxima é enviada 
rapidamente até o local de 
onde foi emitido o sinal 
por meio do celular, em 
georreferenciamento. É 
mais rápido do que o sis-
tema 190, que já é eficien-
te”, disse Doria.
Para usar o aplicativo, bas-
ta que o interessado baixe 
a ferramenta por meio das 
lojas virtuais Google Play 
e App Store. Depois, é ne-
cessário a realização de 
um cadastro com os dados 
pessoais para que as infor-
mações possam ser che-
cadas junto ao TJSP, que 
fornece as informações 
do banco de dados das 
medidas protetivas. Após 
a confirmação positiva da 
ferramenta, o serviço po-
derá ser utilizado. A partir 
do dia 1º de abril, após a 
confirmação positiva da 
ferramenta, o serviço po-
derá ser utilizado.
“As viaturas que estão a 4 
km podem ser acionadas. 
Assim que acionou, cai no 

Mandado de prisão do 
emedebista foi expedido 
por Bretas, que também 
determinou a apreensão 
de Moreira Franco; ambos 
foram presos ontem
Preso na manhã de quinta-
feira, dia 21 , na zona oes-
te da capital paulista, o ex
-presidente Michel Temer 
(MDB) responde a dez 
inquéritos, cinco deles em 
primeira instância – agora 
que ele não ocupa nenhum 
cargo público e perdeu o 
foro privilegiado – e cin-
co no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Segundo 
informações preliminares, 
a prisão teria envolvimen-
to com a delação do José 
Antunes Sobrinho, dono 
da Engevix.
A primeira denúncia con-
tra Michel Temer foi for-
mulada em junho de 2017 
pelo então procurador-
geral da República, Ro-
drigo Janot. Na época, o 
ex-presidente foi acusado 
por corrupção passiva, em 
investigações iniciadas a 
partir do acordo de dela-
ção premiada da JBS. O 
áudio da conversa gravada 
pelo empresário Joesley 
Batista, um dos donos da 
empresa, com o presiden-
te, em março de 2017, no 
Palácio do Jaburu, é uma 
das provas usadas no pro-
cesso.
O ex-deputado federal 
Rodrigo Rocha Loures 
(MDB-PR) também foi 
denunciado pelo mesmo 
crime. Em abril de 2017, 
Loures foi flagrado rece-
bendo uma mala conten-
do R$ 500 mil, entregue 
pelo executivo do grupo 
J&F Ricardo Saud. Para 
o então procurador, Temer 
usou Rocha Loures para 
receber vantagens indevi-
das. O ex-presidente nega 
as acusações. Em 2019, 
o caso deve ser analisado 
pela Justiça Federal em 
Brasília.
A segunda denúncia con-
tra o ex-presidente tam-
bém foi apresentada por 
Janot em setembro de 
2017. Nesta ação, Temer 
é acusado de praticar os 
crimes de tentativa de obs-
trução à Justiça e de orga-
nização criminosa junto a 
integrantes do chamado 
“quadrilhão do MDB na 
Câmara”.
O ról de acusados por 
organização crimino-
sa inclui também os 
ex-ministros Eliseu Pa-
dilha, Moreira Franco 
e Geddel Vieira Lima;                                              
os ex-presidentes da Câ-
mara Eduardo Cunha e 
Henrique Eduardo Alves; 
e o ex-assessor especial 
de Temer Rodrigo Rocha 
Loures.
Já em relação ao crime de 
tentativa de obstrução à 
Justiça, Temer é acusado 
junto ao empresário Joes-
ley Batista e ao ex-exe-

despachador, que é aque-
le policial que já aciona 
diretamente a viatura”, 
afirmou o comandante da 
Polícia Militar, Marcelo 
Vieira Salles.
É de extrema importância 
que, antes de começar a 
usar o aplicativo, a pes-
soa faça um teste de acio-
namento para verificar se 
a sua medida protetiva 
consta na base de dados 
do Poder Judiciário. O 
botão “peça socorro” do 
SOS Mulher é destinado 
apenas às mulheres e tam-
bém aos homens e crian-
ças que possuem a restri-
ção expedida pelo órgão. 
Atualmente, mais de 70 
mil pessoas estão aptas a 
utilizar o serviço.
Como funciona?
Os usuários devidamente 
cadastrados na ferramenta 
podem pedir ajuda sempre 
que estiverem em perigo. 
Para isso, é preciso aper-
tar o botão disponível na 
ferramenta por cinco se-
gundos. Depois, automa-
ticamente é gerada uma 
ocorrência de risco à inte-
gridade física pelos Cen-
tros de Operações da Po-
lícia Militar (Copom) em 
todo o Estado. Com isso, 
o atendimento será prio-
rizado e a PM utilizará as 
coordenadas geográficas 
da pessoa, entre outros da-
dos do seu cadastro, para 
encaminhar a viatura po-
licial mais próxima para 
atendimento imediato à 
vítima.
Após a chegada da equi-
pe policial no endereço, 
é essencial que o usuário 
apresente a decisão do 
juiz, comprovando o des-
cumprimento da medida 
protetiva e as providên-
cias decorrentes.
Em caso de acionamento 
indevido, a pessoa deve 
acionar a Polícia Militar 
rapidamente pelo telefo-
ne 190 e cancelar a ocor-
rência. Essa ação é muito 
importante porque evita o 

cutivo Ricardo Saud. A 
denúncia se baseia na su-
posta tentativa do ex-pre-
sidente em tentar evitar a 
assinatura de acordos de 
colaboração premiada do 
lobista Lúcio Funaro e 
de Eduardo Cunha com a 
PGR.
Na denúncia, Janot afirma 
que Temer passou a exer-
cer a liderança do núcleo 
político do “ quadrilhão 
do MDB “ tão logo ele 
assumiu a Presidência da 
República, em maio de 
2016. Em 2019, o caso 
deve ser analisado pela 
Justiça Federal em Brasí-
lia. O inquérito que inves-
tiga suposto recebimento 
de propina da empresa 
Odebrecht por Michel Te-
mer está suspenso desde 
outubro pelo ministro Ed-
son Fachin.
Conforme delação pre-
miada de seis ex-executi-
vos da Odebrecht, o paga-
mento de R$ 10 milhões 
via caixa dois para a cam-
panha de Paulo Skaf ao 
governo de São Paulo em 
2014 teria sido acertado 
em um jantar no Palácio 
do Jaburu quando Temer 
era vice-presidente, em 
maio daquele ano.
Participaram do encontro 
o ex-presidente da empre-
sa, Marcelo Odebrecht, e 
Eliseu Padilha, que à épo-
ca era ministro da Aviação 
Civil. Em relatório final, a 
Polícia Federal concluiu 
que outros R$ 4 milhões 
em caixa dois teriam sido 
solicitados por Moreira 
Franco em ocasião não es-
pecificada. Segundo a PF, 
R$ 1,4 milhão teriam sido 
recebidos por Temer por 
meio de intermediários. 
Em 2019, PGR pediu para 
que o caso fosse encami-
nhado à Justiça Federal 
no Distrito Federal, mas 
Fachin deve enviá-lo para 
Justiça Eleitoral.
No ano passado, a PGR 
ofereceu nova denúncia 
contra Temer e mais cin-
co pessoas por corrupção 
passiva e lavagem de di-
nheiro. O ex-presidente é 
investigado por suposta-
mente ter recebido propi-
na da Rodrimar, empresa 
que opera o Porto de San-
tos (SP), em troca de favo-
recimentos à empresa por 
meio de decreto assinado 
em maio de 2017 que re-
gulamenta contratos de 
concessão e arrendamento 
do setor portuário.
De acordo com o inqué-
rito, há “indícios” de que 
Temer tenha recebido R$ 
5,9 milhões em propina e 
participe de “grupo crimi-
noso” com empresas que 
atuam no Porto de Santos 
desde a década de 1990. 
Em 2019, também o caso 
deve ser analisado pela 
10ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Fe-
deral.

deslocamento desnecessá-
rio de policiais, permitin-
do que casos urgentes se-
jam atendidos. O chamado 
também vale caso o inte-
ressado não consiga reali-
zar o cadastro, esteja com 
problemas no aplicativo/
celular ou para quem não 
possui medida protetiva e 
precisa pedir socorro.
Operacionalização
As ocorrências geradas 
por meio do SOS Mulher 
utilizam a mesma estru-
tura que o atendimento 
telefônico 190 e são rea-
lizadas pelos centros de 
operações da PM no Es-
tado. Atualmente, além do 
Copom da Capital, exis-
tem outras dez unidades 
localizadas no interior e 
litoral, nas seguintes re-
giões: São José dos Cam-
pos, Campinas, Ribeirão 
Preto, Bauru, São José do 
Rio Preto, Santos, Soroca-
ba, Presidente Prudente, 
Piracicaba e Araçatuba.
Vale destacar que os casos 
registrados pela ferramen-
ta dispensam o contato da 
vítima com os atendentes 
que fazem parte da estru-
tura do atendimento tele-
fônico 190, priorizando e 
agilizando a atuação poli-
cial.
Violência contra a mulher
São Paulo é pioneiro no 
combate à violência con-
tra a mulher e conta com 
133 DDMs, sendo nove na 
Capital, 16 na Grande São 
Paulo e 108 no Interior. 
Destas, sete unidades fun-
cionam 24 horas, e até o 
final deste mês outras três 
irão iniciar o atendimento 
interrupto.
Além disso, todas as dele-
gacias do Estado seguem o 
Protocolo Único de Aten-
dimento, que estabelece 
um padrão para melhor 
acolher casos de violência 
contra a mulher. Todos os 
policiais são capacitados 
– os cursos de formação 
contemplam disciplinas 
direcionadas ao tema.

Além da terceira denúncia 
apresentada em dezem-
bro, a chefe da PGR, Ra-
quel Dodge, pediu ainda 
a abertura de mais cinco 
inquéritos contra Temer, 
três deles relacionados à 
empresa Argeplan, que, 
segundo as investigações, 
pertence ao emedebista. 
Os inquéritos visam apu-
rar:
• Suspeita de lavagem de 
dinheiro supostamente co-
metido pela filha Mariste-
la em reforma de imóvel 
em São Paulo. PGR pede 
que, em janeiro de 2019, o 
caso vá para a Justiça Fe-
deral de São Paulo.
• Suspeitas apontadas pelo 
delator José Antunes So-
brinho de que houve paga-
mento de R$ 1,1 milhão, 
em 2014, solicitados por 
João Baptista Lima Filho 
(o coronel Lima) e pelo 
ministro Moreira Franco, 
com a anuência de Temer. 
Caso tem relação com o 
esquema investigado na 
Eletronuclear e Dodge 
pede que ele vá a Justiça 
Federal do Rio de Janeiro, 
que já tem inquéritos em 
andamento sobre a estatal.
• Suspeita de contratação 
da Argeplan/Concremat 
pelo Tribunal de Justi-
ça de São Paulo (TJ-SP), 
com indícios de serviços 
não prestados e superfa-
turamento em contrato 
avaliado em cerca de R$ 
100 milhões. Temer teria 
usado seu cargo para be-
neficiar a empresa. Dodge 
pede que o caso vá para 
a Justiça Federal de São 
Paulo.
• Suspeitas narradas pelo 
delator Flávio Calazans e 
pela auditoria interna da 
empresa Pérola S/A sobre 
suposto contrato fictício 
de prestação de serviço 
no valor de R$ 375 mil 
no porto de Santos. PGR 
pede que caso vá para a 
Justiça Federal em Santos.
• Suspeitas de contrato ir-
regular entre a Argeplan 
Arquitetura e Engenharia 
e a empresa Fibria Celu-
lose S/A, com valores em 
torno de R$ 15,5 milhões, 
além de relações entre a 
Construbase Engenharia 
LTDA e a PDA Projeto e 
Direção Arquitetônica – 
foram 58 transações, entre 
setembro de 2010 e agosto 
de 2015, envolvendo R$ 
17,7 milhões. Dodge quer 
que o caso vá para a Jus-
tiça Federal de São Paulo.
Devido à dignidade do 
cargo que ocupou, o eme-
debista pode receber o 
mesmo benefício do ex
-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e cumprir 
a pena em uma cela espe-
cial. Michel Temer nega 
todas as acusações que 
pesam contra ele. Ainda 
não ficou clara qual a in-
vestigação que resultou na 
prisão do emedebista.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 010/2019. Objeto: Contra-
tação de Empresa para Prestação de Serviços de Leituras de Medidores 
de Consumos de Água/Esgoto com Impressões e Entregas Simultâneas 
de Contas e Comunicados e Supressões (Cortes) e Religações (Resta-
belecimentos) dos Serviços de Abastecimentos de Água, conforme as Es-
pecificações e Quantidades constantes do Termo de Referência. Data da 
realização: 08/04/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
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