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A Gazeta dos Municípios
Operação Tapa-Buracos prossegue
pelos bairros de Pindamonhangaba

Operação contra evasão de
pedágio na Dutra flagra 12

motoristas em Pindamonhangaba

Uma equipe do De-
partamento de 
Obras da Prefei-

tura de Pindamonhangaba 
esteve na tarde de ontem 
(14) nas ruas do Ouro 

Na praça de pedá-
gio de Moreira 
César, em Pinda-

monhangaba, uma ope-
ração contra a prática de 
evasão flagrou 12 veículos 
(entre caminhões e veículo 
de passeio) com histórico 
de fugas de pedágios na 
via Dutra. A operação foi 
realizada nesta sexta-feira 
(14) pela Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), com 
apoio da CCR NovaDutra 
e teve duração de 6 horas 
(0h às 6h). Vale destacar 
que o artigo 209 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
determina: “transpor, sem 
autorização, bloqueio viá-
rio com ou sem sinalização 

Verde e Jardim Cristi-
na, em prosseguimento à 
operação “Tapa-Buracos” 
realizada pela Secretaria 
de Planejamento e Obras. 
A imagem de hoje foi re-

ou dispositivos auxiliares, 
deixar de adentrar as áreas 
destinadas à pesagem de 
veículos ou evadir-se para 
não efetuar o pagamento 
do pedágio” são conside-
radas infrações graves. A 
multa para esses casos é de 
R$ 195,23, além de cinco 
pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação.
“O custo (da evasão) não 
compensa. É um atenta-
do à vida. É muito arris-
cado comprometer a sua 
segurança passando uma 
cabine bem coladinho ou 
em alta velocidade. Os 
motoristas precisam es-
tar atentos em relação aos 
riscos que a evasão pode 

alizada na Rua Capitão 
Vicente Vizaco, onde os 
moradores reclamaram 
durante várias adminis-
traões e nunca eram aten-
didos.

trazer, com frenagens ou 
colisões, além de colocar 
em risco tanto a vida dos 
usuários da rodovia quan-
to a dos colaboradores que 
trabalham nas praças de 
pedágio”, explica Diêgo 
Dutra, Coordenador de In-
teração com o Cliente na 
CCR NovaDutra. 
A Concessionária reali-
za o monitoramento das 
evasões de pedágio ocor-
ridas por meio da coleta 
de informações nas pistas 
de passagem automática 
das cabines da praça, que 
subsidiam a Polícia Rodo-
viária Federal nas ações 
de combate a este tipo de 
infração. 

EMS Taubaté Funvic vence o 
Regatas Lima na estreia do 
Sul-Americano de Clubes

O EMS Taubaté 
Funvic estreou 
no Campeonato 

Sul-Americano de Clubes 
2020 com vitória. Jogando 
na noite desta quarta-fei-
ra, 12/02, em Contagem 
(MG), os taubateanos ven-
ceram com tranquilidade 
o Regatas Lima, do Peru, 
por 3 sets a 0 (parciais de 
25x16 / 25x20 / 25x13).
Este foi o primeiro de dois 
jogos da primeira fase 
do torneio. Figurando no 
grupo B da competição, o 
Taubaté volta a jogar nes-
ta quinta-feira, 13/02, às 
20h00 contra o UPCN, da 
Argentina, no confronto 
que definirá quem termi-
na em primeiro na chave, 
desenhando assim os con-
frontos das semifinais con-
tra os líderes do grupo A.
Na terça-feira, no primeiro 
dia de disputas, o UPCN 
já havia vencido o Regatas 
Lima, também por 3 a 0. 
Com isso, o time peruano 
já não tem chances mate-
máticas de passar às semi-
finais.
O Campeonato Sul-Ame-
ricano de Clubes de Vôlei 
está sendo disputado em 
Contagem (MG) e vai até 
o sábado, 15/02. O Cam-
peão do torneio garante 
vaga no próximo Campe-
onato Mundial de Clubes.
O jogo: O técnico Renan 
Dal Zotto colocou em qua-
dra a equipe inicial com 
Carísio, Douglas Souza, 
Renan Bonora, Riad, Pe-
trus, Vissotto e Rogerinho 
como líbero.
O primeiro set começou 
com as duas equipes se 
estudando e buscando va-
riação no saque. O EMS 

Taubaté Funvic, mesmo 
iniciando com um time 
bem diferente do que vem 
sendo utilizado como ti-
tular na Superliga Banco 
do Brasil, teve um início 
bem eficiente. Com saque 
agressivo e ótimo aprovei-
tamento nos contra-ata-
ques, os taubateanos logo 
abriram vantagem confor-
tável. As bolas pelo meio 
de rede também foram efe-
tivas e o bloqueio taubate-
ano foi bem superior. O 
Regatas Lima sofreu bas-
tante com o poderio de-
fensivo do Taubaté, e não 
conseguiu equilibrar as 
ações. Os taubateanos fe-
charam o primeiro set em 
25 a 16, em 15 minutos.
O segundo set começou 
com o Regatas Lima sa-
cando melhor e compli-
cando a recepção taubate-
ana. O bloqueio do time 
peruano também foi efe-
tivo na primeira parte do 
set. O EMS Taubaté Fun-
vic voltou a comandar as 
ações variando o saque e 
trabalhando bem as bolas 
de ataque com Vissotto e 
Douglas Souza. O Rega-
tas voltou a equilibrar as 
ações na metade do set, sa-
cando bem e crescendo no 
bloqueio. O Taubaté abriu 
novamente com melhora 
do trabalho defensivo e 
virando bem os contra-ata-
ques, fechando o segundo 
set em 25 a 20, em 21 mi-
nutos jogados.
O terceiro set foi nova-
mente de superioridade 
do EMS Taubaté Funvic, 
que manteve o mesmo 
time em quadra, e seguiu 
com o jogo bem agressi-
vo no saque. O bloqueio 

trabalhou bem e as bolas 
com os ponteiros Renan e 
Douglas foram decisivas. 
Errando mais, o Regatas 
Lima não teve forças para 
equilibrar as ações, e as-
sim o Taubaté fechou em 
25 a 13, vencendo o jogo 
por 3 sets a 0. A partida 
teve duração total de 1h05.
Próximo jogo: O EMS 
Taubaté Funvic volta à 
quadra pelo Campeo-
nato Sul-Americano de                
Clubes nesta quinta-feira, 
13/02, às 20h00 contra o 
UPCN.
O jogo é válido pela se-
gunda e última rodada da 
primeira fase da competi-
ção.
O torneio: A primeira fase 
terá dois grupos de três 
equipes, que jogam en-
tre si em turno único. O 
Grupo A tem EMS Tauba-
té Funvic, Regatas Lima 
(Peru) e UPCN (Argenti-
na). O Grupo B tem Sada 
Cruzeiro, Bolívar Voley 
(Argentina) e Juan Fer-
reira (Uruguai). Os dois 
primeiros de cada chave 
avançam às semifinais.
Transmissão: As partidas 
da primeira fase serão 
transmitidas ao vivo pela 
internet, na página do Sada 
Cruzeiro no Facebook 
(www.facebook.com/sa-
dacruzeiro). Os jogos das 
semifinais (14/02) e a final 
(15/02) serão transmitidos 
ao vivo pelo canal por as-
sinatura SporTV 2.
SERVIÇO
Campeonato Sul-Ameri-
cano de Clubes de Vôlei 
Masculino 2020
1ª fase - 1ª rodada
EMS Taubaté Funvic 3x0 
Regatas Limas (Peru)

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02 2020 Processo 12 2020. O Município 
de Redenção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo Chefe do 
Executivo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação com o Centro de Integração Empresa Escola, 
em 14 de fevereiro de 2020, com vigência até 31 de dezembro de 2020. FAVORE-
CIDO:  Centro de Integração Empresa Escola CNPJ 61.600.839/0001-55. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. RICARDO 
EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal



página 2 A GAzetA dos Municípios 15-16-17 de Fevereiro de 2020

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 15/02/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE



página 3A GAzetA dos Municípios15-16-17 de Fevereiro de 2020



página 4 A GAzetA dos Municípios 15-16-17 de Fevereiro de 2020


