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Voltada à educação infantil até 5 anos de idade, a
escola contará com 10 salas
de aula, brinquedoteca, salas de artes, informática e
de leitura; miniquadra coberta, solário, cozinha (refeitório), espaço de vivência,
playground e administração; paisagismo, estacionamento para funcionários e
rampa para acessibilidade.

Novo prédio será erguido no antigo terreno de escola maternal

Prefeitura inicia reconstrução
de Emei no Jardim Reginalice
Arleno Marques
secom.arleno@barueri.sp.gov.br

A partir do próximo ano, a
população do Jardim Reginalice terá a Emei Benedito
Venâncio totalmente nova
no bairro. A escola começa

a ser reconstruída pela Prefeitura de Barueri, na rua
Vereador José Vieira, perto
do ginásio de esportes Francisco Pedro César e da UBS
João Siqueira. O prazo previsto para término da obra é
janeiro de 2020.

A escola será erguida no
antigo terreno da Maternal Irmã Gilda da Silva, que, por
sua vez, está prevista para
ser reconstruída em grande
parte da área onde funcionava a Emei Benedito Venâncio, na rua Mar Negro com a

rua Vereador José Vieira.
O novo prédio terá piso
térreo e pavimento superior,
e será erguido com estrutura
pré-moldada em terreno de
3.031 metros quadrados com
área construída de 3.454
metros quadrados.

Mais escolas
Nos últimos dois anos, a
Prefeitura entregou nove
escolas. Em 2017: maternais no Jardim do Líbano,
Vila Márcia e Parque Imperial; e a Emeief Dorival Faria, no Jardim Tupanci.
Em 2018, foram finalizadas as obras das maternais
Chácaras Marco, Vale do Sol
e Wandeir Ribeiro (Jd. São
Luiz); Matermei do Engenho
Novo e Emeief Adherbal Farbo, no Vale do Sol.
Para abril e junho deste
ano, respectivamente, estão previstas as conclusões
das obras de adaptação do
prédio para abrigar a Fieb Fundação Instituto de Educação de Barueri, no bairro
Aldeia da Serra, e de reconstrução da Emef Amador Aguiar, no Parque Imperial. Em maio de 2020, a
Prefeitura de Barueri pretende finalizar a construção
das Emefs Aldeia de Barueri e Maria Helena.

Shopping de Barueri recebe exposição de alunos da SDPD
Renato Bueno
secom.renato@barueri.sp.gov.br

A Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência
de Barueri (SDPD) oferece
aos seus usuários diversas
oficinas e atividades que visam melhorar a qualidade
de vida e a inclusão social.
Uma delas é a oficina de arte
em tela que proporciona um
espaço de criação e desenvolvimento de expressões.
Para Leda Sigrist, coordenadora técnica de Política
Municipal da Secretaria, a
oficina e suas exposições
possibilitam a inclusão e o
reconhecimento do aluno.
“Na medida em que participa da oficina, o usuário produz o material que é expos-
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to ao público, e muitas vezes
se torna uma fonte de renda. Nisso, passa a ocorrer o
exercício da cidadania. Eles
são reconhecidos pelo talento e não mais pela deficiência”, comentou.
Todo esse potencial dos
usuários pode ser conferido
no Espaço Cultural do Parque Shopping Barueri, na Exposição Arte Tribal, que traz
estilos livres e criações singulares. Ao total, são 17
obras de autores com deficiência. A exposição vai até o
dia 18 de fevereiro. O endereço é rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400, Aldeia de Barueri.
As oficinas de arte da
SDPD acontecem toda terça e quinta na Secretaria.
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Aliz Lambiazzi
secom.aliz@barueri.sp.gov.br

Se os atendimentos na
Policlínica Cruz Preta / Engenho Novo já eram referência em toda a região,
agora eles serão ainda mais
destacados, pois novos
equipamentos de última geração chegaram à unidade.
A principal aquisição foi
um raio-X digital capaz de
realizar exames de tórax,
abdômen, crânio, coluna e
extremidades, bem como
exames de rotina e politraumas. O equipamento
conta com um tampo flutuante que suporta mais de
200 quilos e uma estativa
com rotação da coluna em
360 graus. Nele, é possível
fazer o exame em pé, sentado ou deitado. E o mais
importante: possui 900
programações de órgãos
que potencializa o fluxo,
gerando menor dose de
radiação ao paciente, além
de proporcionar mais conforto e agilidade.
Além do raio-X, a unidade também recebeu a chamada Mesa Performance,
utilizada para pequenas cirurgias. Ricamente equipada, a mesa, que também se
transforma em maca e cadeira, conta com seis posições
automáticas de trabalho
programáveis via controle
motorizado de mão, sendo
ideal para cirurgias ambulatoriais não invasivas. Com
dimensões diferenciadas,
atende com conforto e segurança inclusive obesos,
gestantes e idosos.
Ampliando oftalmologia
O setor de oftalmologia

Unidade passou por reforma estrutural e capacitou os colaboradores

Com novos e modernos
equipamentos, Policlínica do
Engenho amplia atendimentos
da Policlínica, que já era excelente, ficou ainda melhor.
Ele também recebeu importantes investimentos que
irão aumentar a capacidade de atendimento. Só neste início de ano chegaram
duas cadeiras com coluna

oftalmológica, dois refratores green, dois retinoscópios, três oftalmoscópios
diretos, duas lâmpadas de
fenda, dois tonômetros de
aplanação e dois de sopro,
duas telas ópticas e dois
autorrefratores.

“Antes, nós tínhamos
pactuado com a Prefeitura
212 consultas por mês em
oftalmologia. Com esse investimento, tanto em aparelhagem quanto na equipe, iremos realizar 1.700
consultas ao mês. Essa es-

pecialidade passará a
atender todos os dias da
semana de manhã e à tarde”, esclarece a diretora
administrativa da Policlínica, Patrícia Machado.

Colaboração da população é fundamental
para acabar com surto de escorpiões
Aliz Lambiazzi
secom.aliz@barueri.sp.gov.br

Em 2018, o Departamento Técnico de Controle de
Zoonoses de Barueri, ligado à Secretaria de Saúde
por meio da Vigilância em
Saúde, recebeu 210 chamados relacionados a escorpiões. Desse número,
cerca de 20 tinham a ver
com picadas. Lembrando
que os meses de outubro a
dezembro costumam ter
maior demanda, já que
marcam o período mais
quente, com reprodução
de escorpiões e outros animais peçonhentos, além de
maior oferta de seu princi-

pal alimento: as baratas.
Para o Departamento
de Zoonoses, o aumento
nos chamados não significa que o número de escorpiões tenha aumentado,
mas que devido às campanhas, a população esteja
mais atenta e buscando
mais orientações.
“Neste ano de 2019, que
apenas começou, já tivemos solicitações de munícipes preocupados com o
aparecimento de escorpião
na residência ou arredores,
com maior incidência do
que em anos anteriores.
Acreditamos que tenha
ocorrido esse aumento de
solicitações em razão tam-

bém da divulgação do assunto para a população por
meio dos veículos de massa. Isso é muito positivo,
uma vez que permite a equipe adotar as medidas adequadas para orientação e
prevenção de acidentes
com animais peçonhentos
em regiões onde o risco é
mais elevado”, ressalta a
coordenadora chefe da Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Ambrogini.
A equipe reforça que,
além de todas as ações realizadas pela Prefeitura, a
colaboração dos cidadãos
é fundamental. “Não está
na mão apenas do poder
público, é necessário o en-

volvimento principalmente
dos munícipes, se responsabilizando por sua residência,
mantendo-a sempre limpa e
organizada”, orienta Rosana.

No Portal de Barueri estão todas as recomendações da Zoonoses para o
controle do surto de animais peçonhentos.

Divulgação / SS

Escorpiões capturados são levados para análise
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PARA
ADOTAR
Quem quiser adotar um
cão ou gato deve estar
preparado para uma guarda responsável: garantir o
bem-estar, a alimentação,
os cuidados médicos, além
de atenção e carinho ao
pet, que pode viver de 15 a
20 anos. O Cepad realiza
um acompanhamento junto aos adotantes para se
certificar de que as necessidades do animal estejam
sendo supridas.
As feiras de adoção
ocorrem diariamente, cada
dia em um bairro da cidade.
Há a opção de ir direto ao
Cepad (Rua Vera Cruz, 340,
Bairro dos Altos), que abre
a semana toda, inclusive
aos sábados e domingos,
das 8h às 16h, para receber
pessoas interessadas em
levar para casa um amigo
de estimação.

Animais passam por adestramento no Cepad

Guarda responsável: um amigo de
quatro patas pode ser a alegria que
falta em sua casa
Aliz Lambiazzi
secom.aliz@barueri.sp.gov.br

“Só de chegar em casa
e ver a alegria deles, compensa tudo”. Foi isso que o
munícipe Ronaldo Câmara
respondeu quando foi perguntado se havia arrependimento depois de adotar
não apenas um, mas dois
cachorros por meio do Cepad (Centro de Proteção ao
Animal Doméstico) de Barueri na metade de 2018. O
serviço é mantido pela Pre-

feitura através da Secretaria de Recursos Naturais e
Meio Ambiente (Sema).
Ronaldo e sua família
queriam um animal de estimação e chegaram a pensar em comprar, até que foram conhecer de perto o
trabalho do Cepad. Foi assim que se encantaram
com Fofão e Mary Lu, dois
dos mais de 40 cães que
aguardam um lar feliz. A família deu um show de amor
e solidariedade e saiu de lá
com dois cães adultos e,

melhor ainda, especiais:
Mary Lu perdeu uma patinha após um atropelamento e tem cristais na bexiga;
já Fofão perdeu um olho
devido maus tratos. “Eles
são a alegria da casa”, garante o adotante.
Perfis como os de Mary
Lu e Fofão costumam afastar
muitos candidatos à adoção,
assim como animais idosos
e de pelagem preta, conforme explica Roberta Siqueira
Mesquita, do Cepad. “Isso
ocorre por preconceito e

também falta de conhecimento do adotante, que
muitas vezes não sabe que
um animal adulto trará a
mesma alegria que um filhote, tendo ainda a vantagem
de serem mais calmos, já saberem o local onde farão suas necessidades e serem
mais resistentes às viroses e
doenças que acometem os
filhotes”, diz Roberta.
Todos os animais doados
pelo Cepad são castrados,
microchipados, vermifugados e vacinados. Atualmen-

te, o Centro abriga cerca de
400 animais, dos quais 40
cães e 15 gatos estão completamente aptos para adoção. Os que ainda não estão
aptos, passam por treinamento de sociabilização
com adestrador até que estejam prontos para um novo
lar. Em 2018, foram doados
cerca de 400 animais; em
2017 foram 345. O número
cresceu, já que o Cepad passou por uma ampliação que
possibilitou abrigar uma
quantidade maior de pets.
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SSMU • SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
TRANSPORTADOR DE ESCOLARES.

ITENS DE VISTORIA VEICULAR

1° SEMESTRE DE 2019.
Conforme C.T.B. (Código de Trânsito Brasileiro), Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, Artigos 136 aos 139:
Artigo 136, inciso II, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
Artigo 138, inciso IV, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze
últimos meses, e/ou reincidente em infração classificada como grave prevista na Lei (municipal) n° 2.350, de 06 de Junho de 2014, Art.
7°, § único;
Importante: Os pontos nunca são excluídos ou apagados do sistema. No entanto, depois de 12 (doze) meses da autuação (multa), os
pontos perdem a eficácia para fins de suspensão. A exceção ocorre com algumas multas gravíssimas que são suspensivas e só sairão
do prontuário após o cumprimento das penalidades impostas pela Lei (exemplo: dirigir sob a influência de álcool, que é uma multa
auto suspensiva). Após 15 (quinze) meses da data da autuação, as informações são automaticamente retiradas da pesquisa no portal e
aplicativo do DETRAN/SP. (Fonte: DETRAN/SP)
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, Denatran – Departamento Nacional de Trânsito, resolução n° 14 / 1998 e acrescido - www.
denatran.gov.br/index.php/resolucoes;
DETRAN/SP, portaria n° 1.310, de 01 de Agosto de 2014;
Lei (municipal) n° 2.350, de 06 de Junho de 2014, Decreto n° 7.943, de 30 de Julho de 2014 e Normativo;
É atribuída ao DEMUTRAN/NUTE (Departamento Municipal de Trânsito/Núcleo de Transporte Escolar) competência para fiscalizar o
cumprimento das disposições, conforme lei:
Código de Trânsito Brasileiro – C.T.B., Art. 139, o disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências
previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares;
DETRAN/SP – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, portaria n° 1.310, de 01 de Agosto de 2014, Art. 12;
E Decreto (municipal) n° 7.943, de 30 de Julho de 2014, Art. 15.
Os detentores de Autorização/Cadastro deverão entregar a documentação respeitando o cronograma com finais de placas e datas,
conforme Decreto (municipal) n° 7.943, de 30 de Julho de 2014, Art. 7°:

1- Dianteira
1.1 - Faróis alto e baixo;
1.2 - Lanternas e setas;
1.3 - Limpadores de para-brisa (com água);
1.4 - Buzina;
1.5 - Espelhos retrovisores (externo e interno);
1.6 - Pneus (CONTRAN, resolução n° 416, de 09 de Agosto de 2012, Art. 4°, fica proibida a utilização de pneus reformados, quer seja
pelo processo de recapagem, recauchutagem ou remodelagem, no eixo dianteiro, bem como rodas que apresentem quebras, trincas,
deformações ou consertos, em qualquer dos eixos dos veículos novos ou em circulação);
1.7 - Lanternas de luz branca ou âmbar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira;
1.8 - Para-choques (original dianteira e traseira).

PLACA - FINAL

DATA

1e2

07 à 11/01/2019

3e4

14 à 18/01/2019

5e6

21 à 25/01/2019

7e8

28/01 à 01/02/2019

9e0

04 à 08/02/2019

2 - Traseira
2.1 - Lanternas e Setas;
2.2 - Lanternas de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira;
2.3 - Luzes de Freio;
2.4 - Luz Elevada de Freio;
2.5 - Luzes de Marcha Ré;
2.6 - Sinais sonoro de marcha ré (som perceptível);
2.7 - Iluminações de placa;
2.8 - Equipamentos obrigatórios (CONTRAN, resolução n° 504, de 29 de Outubro de 2014, dispõe sobre a utilização obrigatória de
espelhos retrovisores, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro dispositivo equivalente, a ser instalado nos veículos destinados ao
transporte coletivo de escolares);
2.9 - Pneus;
2.10 - Estepe.

3 - Visões Gerais
3.1 - Pintura geral;
3.2 - Faixas de inscrição laterais, traseira e frontal;
3.3 - Prefixo (número de ordem) na dianteira, traseira, lateral direita e lateral esquerda, com altura mínima de 15 cm para Kombi, Van,
Ônibus e Micro-ônibus em cores contrastantes com a carroçaria do veículo;
3.4 - Higienizações (externo e interno).

PLACA - FINAL

DATA - VISTORIA

1e2

11/02/2019

3e4

12/02/2019

4 - Interior
4.1 - Tacógrafo (CONTRAN, resolução n° 92, de 04 de Maio de 1999 e n° 406, de 12 de Junho de 2012);
4.2 - Extintor 4 kg ABC (fixado na parte dianteira), Resolução CONTRAN n° 556, 17/09/2015, Art. 3°, § 2°, Decreto n° 7.943, 30/07/2014,
Art. 6°, inciso V; a verificação do indicador de pressão não pode estar na faixa vermelha, à integridade do lacre, a presença da marca de
conformidade do INMETRO, os prazos da durabilidade e da validade do teste hidrostático do extintor de incêndio o qual não devem estar
vencidos, aparência geral externa em boas condições (sem ferrugem, amassados ou outros danos), e também o local da instalação do
extintor de incêndio;
4.4 - Capacidades
4.3 - Equipamentos (triângulo, macaco e chave de roda);
(lotação);
4.5 - Cintos de segurança (número igual verificada no CRLV, CONTRAN, resolução n° 48/98 (Estabelece requisitos de instalação e
procedimentos para ensaios de cintos de segurança de acordo com o inciso I do art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro) e n° 278/08
(proíbe a utilização de dispositivos que travem, afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos cintos de segurança));
4.6 - Bancos (Decreto Municipal n° 7.943, de 30 de Julho de 2014, Art. 6°, inciso IX, encosto de cabeça para os veículos com capacidade
até 20 (vinte) lugares) e estofamentos (sem avarias);
4.7 - Luzes de vigia no teto;
4.8 - Vidros e limitadores (abertura dos vidros corrediços, de no máximo 10 cm);
4.9 - Dispositivos para remoção de vidros (Os veículos cadastrados, tipo VAN, devem ser submetido aos requisitos da norma CONTRAN
nº. 416, de 09 de Agosto de 2012, Apêndice, anexo I e os veículos tipo Micro-ônibus e Ônibus, deverão ser submetidos aos requisitos da
norma CONTRAN nº 445, de 25 de Junho de 2013);
4.10 Fecho interno de segurança nas portas;
4.11 - Saída de emergência – Janelas (ônibus).

5e6

13/02/2019

PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS

7e8

14/02/2019

9e0

15/02/2019

Esta tabela refere-se a todos os transportadores escolares, ou seja, JTP, particulares com placas de Barueri (Autorização) e transportadores
de outros municípios (Cadastro).
Os detentores de Autorização/Cadastro deverão entregar os documentos na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, situado na
Rua da Prata, n° 725, Jardim dos Camargos, Barueri/SP, das 08h00 às 16h30.
Após este prazo, os proprietários ficam passíveis das sanções administrativas.
É expressamente vedado os veículos iniciarem as atividades de transporte escolar sem as credenciais de Autorização/Cadastro
disponibilizado na vistoria. O não cumprimento desta determinação constitui em infração e implicará em multa, conforme Lei (municipal)
n° 2.350, de 06 de Junho de 2014.
As vistorias semestrais nas datas específicas serão realizadas na Alameda Wagih Salles Nemer, 124 - Centro, Barueri - SP, 06401-134,
defronte ao SENAI, 08h30 às 12h00 e 13h30 às 16h30, exceto imprevistos.
A vistoria veicular realizada nos transportes escolares tem o objetivo de garantir a segurança de todos no trânsito. Na inspeção, são
verificadas as condições gerais dos veículos como higienização, cintos, pneus, extintores e outros itens.
Segue as datas específicas para vistoria dos veículos.

Observação: Não serão receptados os documentos em ausência de pontualidade nos dias e local específico de vistoria veicular.
DOCUMENTAÇÃO
Para melhor celeridade no processo da entrega de documentos e vistoria escolar é indispensável (imprescindível e/ou obrigatório) o
detentor de Autorização/Cadastro entregar as cópias legíveis (nitidez) da documentação e originais (comprobatório), conforme lista a
seguir e normas:
RELAÇÃO DE DOC. P/ VIST. SEMESTRAIS - CÓPIAS LEGÍVEIS

OK
Outro Município (última vistoria mun. origem) – (verificar EMTU
4341-1090 (órgão de competência intermunicipal))

Padronização Externa
O veículo deve exibir nas laterais direita, esquerda e na traseira a pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria. O dístico “ESCOLAR” em fonte Helvética Bold, na cor preta,
com altura entre 20 a 30 cm, centralizados verticalmente na faixa amarela;
São exigidos, ainda, prefixo (número de ordem) na dianteira, traseira, lateral direita e lateral esquerda, com altura mínima de 10 cm para
Kombi, Van, Ônibus e Micro-ônibus em cores contrastantes com a carroçaria do veículo;
O prefixo e o dístico “ESCOLAR” podem ser pintados ou adesivos permanentes;
Não são aceitas lâminas imantadas;
Permitido identificação do prestador de serviço no tamanho de 15 cm de altura x 70 cm de comprimento, fonte HELVÉTICA BOLD, cor
preta, locais permitidos para afixar nas portas dianteiras, exceto na faixa amarela em toda a extensão do veículo, teto, vidro de segurança
traseiro (vigia) fora das áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo (parte superior).
Padronização externa para Van e perua (VW Kombi)

Tx de vist sem – transp escolar (GARE, 403-0, RENAVAM)
Taxa do seguro obrigatório (DPVAT, ano vigente)
VEÍCULO DETENTOR AUTORIZAÇÃO CADASTRO

Cópia do CRLV (proprietário) do veículo licenciado (ano vigente)
Cópia do Inmetro (laudo de insp seg veic vigente)
Cópia do Certificado de verificação cronotacógrafo (vigente)
Cópia do Alvará Fiscal do Município (vigente / proprietário)
Cópia da CNH (D e/ou E)
Cópia (CPF/RG, maior de 21 anos)

PROPRIETÁRIO (A)

Cópia do comp de residência (30 dias ant, nominal / atual)
Antecedente Criminal (30 dias anterior / atual)
CDC - Ações Crim (atual; se constar, exibir cert de obj e pé)
Cópia da CNH (D)

Padronização externa para ônibus e micro-ônibus

Cópia (CPF/RG, maior de 21 anos)
Cópia do comp de residência (30 dias ant, nominal / atual)
Cópia do Certificado de Conclusão do Curso de Condutor Escolar
(vigente, frente e verso)
CONDUTOR (A)

Certidão de Pontos (pesquisa de pontos, 30 dias anterior;
certidão de prontuário NÃO será considerada), válido a certidão
de pontos com Código de Autenticidade / DETRAN
Atestado de sanidade física e mental (30 dias anterior, val 90
dias)
Antecedente Criminal (30 dias anterior)
CDC - Ações Crim (atual; se constar, exibir cert de obj e pé)
Cópia (CPF/RG, maior de 16 anos)

MONITOR (A)

Cópia do comp de residência (30 dias ant, nominal / atual)
Antecedente Criminal (30 dias anterior; maior de 18 anos)
CDC - Ações Crim (atual; se constar, exibir cert de obj e pé)
Contrato Social

EMPRESA

Certidão Negativa de Débitos Munic (30 dias anterior) e/ou
Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Pública Federal,
Estadual e Municipal (30 dias anterior)
Declaração que possui instalação c/ área apropriada p/
estacionamento do (s) veículo (s)

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (Cronotacógrafo), devidamente verificado pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme Resolução CONTRAN nº 92, de 04 de maio de 1999 e a Resolução nº 406,
de 12 de junho de 2012;
Site para consulta e impressão do certificado expedido pelo Inmetro do seu veículo:
cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar
cronotacografo.rbmlq.gov.br/grus/consultar
Lanternas de luz branca ou âmbar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte
superior traseira;
Cintos de segurança em número igual à lotação verificada no CRLV;
Extintor de incêndio tipo ABC, com capacidade condizente com o tipo de veículo fixada na parte dianteira do compartimento destinado
a passageiros;
Limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo 10 cm;
Saídas de emergência devidamente identificadas em quantidade condizente com o tipo de veículo:
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VAN
Total de 05 (cinco), sendo 02 (duas) de cada lado do veículo, podendo ser do tipo martelinho ou alavanca e 01 (uma) saída de emergência
no teto, que poderá ser do tipo basculante, ou dispor de vidro temperado destrutível com martelo de segurança. Caso não disponha de
saída no teto, poderá ser substituído por um vidro traseiro (vigia) com dimensões mínimas de 45 cm por 75 cm ou, ainda, possuir, no
mínimo, dois vidros de 45 cm por 50 cm que podem ser acionados por sistema ejetável ou dispor de vidro temperado, destrutível com
martelo de segurança. Nenhuma saída de emergência pode ter obstáculos que impeçam o seu fácil e imediato acesso.
MICROÔNIBUS

•
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Modelo de espelhos retrovisores (dianteiros / externo) e/ou dispositivo equivalente.

Total de 06 (seis), sendo 02 (duas) de cada lado do veículo, podendo ser do tipo martelinho ou alavanca e 02 (duas) saídas de emergência
no teto, que poderão ser do tipo basculante, ou dispor de vidro temperado destrutível com martelo de segurança ou dispositivo
equivalente, exceto aqueles que estiverem equipados com ar condicionado e/ou possuírem comprimento inferior ou igual a 11,5 metros,
será permitida uma abertura no teto para saída de emergência.
ÔNIBUS
Total de 08(oito), sendo 03 (três) de cada lado do veículo, podendo ser do tipo martelinho ou alavanca e 02 (duas) saídas de emergência
no teto, que poderão ser do tipo basculante, ou dispor de vidro temperado destrutível com martelo de segurança ou dispositivo
equivalente, exceto aqueles que estiverem equipados com ar condicionado e/ou possuírem comprimento inferior ou igual a 11,5 metros,
será permitida uma abertura no teto para saída de emergência;
Os veículos cadastrados, tipo VAN, devem ser submetido aos requisitos da norma CONTRAN nº. 416, de 09 de Agosto de 2012, Apêndice,
anexo I e os veículos tipo Micro-ônibus e Ônibus, deverão ser submetidos aos requisitos da norma CONTRAN nº 445, de 25 de Junho
de 2013.
O veículo da marca Volkswagen, modelo Kombi, deverá estar equipado com grade tubular afixada em seu interior, de forma a separar o
compartimento traseiro sobre o motor do espaço destinado aos bancos;
Os veículos devem possuir espaçamento mínimo entre bancos de 25 cm.
Modelo de adesivo de indicação de saída de emergência

Modelo de adesivo de instrução de uso do martelinho

Modelo de adesivo de instrução de uso do martelinho

Obs.: É obrigatório a vistoria veicular para adquirir as credenciais e selo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
Conforme o DETRAN/SP, portaria n° 1.310, de 01 de Agosto de 2014, Art. 8°, o condutor de veículo destinado ao transporte de escolares deverá
portar o registro atualizado de cada escolar transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone.
Aos detentores de Autorização/Cadastro, verificar o tipo de situação (ativo) dos Organismos de Inspeção Acreditados – OIA e escopo de
acreditação (produtos, serviços e concessão), Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR), acessando o sitio e especificamente com
o tipo de organismo de inspeção – segurança veicular, conforme Decreto Municipal n° 7.943, 30/07/2014, Artigo 3°, inciso I, alínea c, laudo de
inspeção de segurança veicular (INMETRO).
www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp
O comprovante de residência, em nome do (a) requerente, poderá ser de luz, água, telefone ou gás, envelopes de correspondência em que
conste o endereço. Nos casos em que o requerente resida com os pais, poderá ser apresentado comprovante em nome destes e no matrimônio
(cônjuge), certidão de casamento e/ou RG que conste o CPF e os dados da certidão (de ambos e iguais), e demais filiações, apresentar documento
comprobatório e/ou relativo.
A taxa de vistoria semestral – transporte escolar (GARE - Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais, código 403-0) é preferível o pagamento
pelo RENAVAM do veículo cadastrado e, havendo a troca de veículo no semestre vigente, é indispensável o pagamento da taxa de vistoria
semestral – transporte escolar.
As Certidões de Distribuição Criminal (Justiça Estadual e Justiça Especial Criminal) da Comarca na qual é residente ou domiciliado se positiva em
relação a processos criminais, instruir (apresentar-se) com Certidão de Objeto e Pé das ações nelas registradas.
Consulta de Atestado de Antecedentes, Certidão de Distribuição Criminal (Certidão Estadual de Distribuição - Criminal – Cadastro de Pedido de
Certidão – Certidão de Distribuição de Ações Criminais On-line) e Processos, respectivamente, acessar o site.
Ao consultar o Atestado de Antecedentes, preferivelmente, acessar o site com o browser do Internet Explorer e utilizando as configurações para
impressão, clicar simultaneamente Ctrl + P e imprimir, e/ou navegador compatível.
www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx
www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/SecretariaPrimeiraInstancia/Certidoes_Default
www.tjsp.jus.br/Processos
Observação: Não serão admitidas outras certidões e ao acessar o sitio clicar em Certidão Estadual de Distribuição, Criminal, Cadastro de Pedido
de Certidão, Certidão de Distribuição de Ações Criminais On-line (serão expedidas como ações criminais).
Nos casos de homônimo (que ou aquele que tem o mesmo nome (de outro)), se positiva em relação a processos criminais, instruir de documentos
comprobatórios (declaração firmada) eximindo das ações vinculadas, conforme Lei (Estadual) n° 4.127, 04/07/1984, e Decreto (Federal) n°
85.708, 10/02/1981 e/ou Decreto n° 9.094, 17/07/2017.
Observação: Está dispensada a apresentação da declaração de homonímia firmada, exceto, quando houver objeções, será solicitado.
Modelo de declaração de homonímia, acessar o site.
www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia
Referente à pesquisa de pontos, clicar no ícone Consulta de Pontos da CNH, e para fazer a consulta e emitir a certidão de pontos da CNH,
responda algumas perguntas, acessando com o número do CPF e senha ou cadastre-se, em seguida preencha os dados solicitados, no lado
direito/inferior, clique em pesquisa, Certidão de Pontos, e utilizando o navegador (browser) do Firefox, preferivelmente, imprimir a Certidão de
Pontos (pesquisa de pontos).
Consulta de Pesquisa de Pontos / Certidão de Pontos, acessar o site.
www.detran.sp.gov.br
Observação: Não será admitido a Certidão de Prontuário e/ou sem o código de autenticidade do DETRAN com 20 (vinte) dígitos ou apresentar a
Certidão de Pontos com chancela / datado do DETRAN e/ou CIRETRAN.
Conforme o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos
pelo CONTRAN:
I – cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros
em percursos em que seja permitido viajar em pé;
Observação: Combinado com o artigo 2, IV da Resolução do CONTRAN n° 14, de 06/02/1998.

PROCEDIMENTO
O proprietário que desistir de suas atividades de transportador escolar deverá comparecer no departamento municipal de trânsito de Barueri
para solicitar o cancelamento da matrícula (particular e/ou outro município), alvará (particular) na Secretaria de Finanças de Barueri e o
descredenciamento do veículo no DETRAN expedido pelo Demutran para veículos cadastrados neste município e veículo descaracterizado,
conforme:
DETRAN/SP, portaria n° 1.310, de 01 de Agosto de 2014, Art. 8°, o condutor de veículo destinado ao transporte de escolares que deixar de operar
nesse segmento deverá requerer a alteração da categoria do veículo para particular, providenciando sua total descaracterização, importando na
devolução da autorização a que se refere o § 4° do artigo 5°, desta portaria.
Havendo a venda de o veículo apresentar ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) declaração firmada (com cópia simples
legível) para ser emitido o ofício de descredenciamento e os detentores apresentarem no órgão estadual de trânsito e o processo inverso para
credenciamento (adesão) de veículos de transporte escolar de Barueri (particular), respectivamente, descaracterizado e caracterizado conforme:
CTB (Código de Trânsito Brasileiro), Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, Art. 136, inciso III, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com
quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto,
sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
DETRAN/SP, portaria n° 1.310, de 01 de Agosto de 2014, Art. 3°, inciso II, e/ou § 1°, para atendimento ao disposto no inciso II deste artigo, será
admitida a utilização de faixa adesiva em substituição à pintura, desde que atendidas todas as demais especificações, vedada a utilização de faixa
imantada, magnética ou qualquer outro dispositivo que possa retirá-la, de forma temporária ou definitiva;
Decreto Municipal n° 7.943, de 30 de Julho de 2014, Art. 6°, inciso I.
É expressamente proibido exercer as atividades de transportador de escolares sem Autorização/Cadastro (credenciais do veículo, condutor (a) e
monitor (a) – se forem os casos, e selo) disponibilizado após o processo de documentação e vistoria semestral, o não cumprimento acarretará
em sanções administrativas como o bloqueio do CRLV no DETRAN/SP, bloqueio do alvará (municipal), Auto de Infração de Trânsito - AIT, Auto de
Infração de Trânsito de Transporte de Escolares - AITTE e/ou Auto de Apreensão de Veículo referidos no art. 18, da Lei nº 2.350, de 06 de Junho
de 2014, observarão os modelos do ANEXO I e II do Decreto nº 7.943, de 30 de Julho de 2014.
Conforme Decreto (municipal) n° 7.943, de 30 de Julho de 2014, Art. 6°, § 4°, inciso III, é expressamente proibido, o uso de película ou tela
escurecedora, refletiva ou não, fora dos padrões estabelecidos pelo CONTRAN, bem como a utilização de cortinas ou qualquer outro material que
impeça ou reduza a TRANSPARÊNCIA das áreas envidraçadas do veículo.
Aos requerentes de Autorização/Cadastro de Transportadores de Escolares é imprescindível (obrigatório) à entrega completa dos documentos
no ato de formalizar o requerimento e protocolar na recepção lotado na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana - SSMU, exceto a taxa do
Seguro Obrigatório (DPVAT) e Alvará (Barueri) que, respectivamente, resultará na expedição de ofícios essenciais por este departamento e exibir
aos órgãos impetrantes, DETRAN/SP/Barueri que expedirá o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos do exercício vigente, e
alvará expedido pela Secretaria de Finanças de Barueri (Ganha Tempo), ambos nominal do detentor de Autorização/Cadastro e restituir posteriori
(breve) para regularização, todavia, haverá o deferimento do processo caso o (a) requerente ateste os requisitos.

PRAZO
É facultativa ao Núcleo de Transporte Escolar – NUTE, a previsão (concessão) de vistoria dos veículos e suspensão quando na ação intempérie
(mau tempo).
Ao expirar os prazos para a entrega de documentos e vistoria veicular semestral, será solicitado ao DETRAN/SP/Barueri o bloqueio do CRLV –
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Alvará de Liberação Fiscal na Secretaria de Finanças de Barueri (Autorização (matrículas
particulares)) referente aos Transportadores Escolares irregulares.
O detentor da Autorização (matrículas particulares de Barueri) que requererem a isenção de IPVA na Secretaria da Fazenda (Posto Fiscal) deverá
solicitar no Demutran / NUTE, o formulário de vistoria (preenchido os documentos, assinado e carimbado) que será concedido após a vistoria
veicular semestral e, respectivamente, solicitar a vistoria no DETRAN (apresentar a Autorização do Transporte Escolar assinado e carimbado
(espelho do veículo)) e requerer no Posto Fiscal.
O desbloqueio se dará por meio da regularização da Autorização e/ou Cadastro ao exibir os encargos e/ou documentos pendentes sanados, e o
detentor que deixar de exercer as atividades expor com o veículo descaracterizado e/ou ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade
de Veículo) declaração firmada (com cópia simples legível) para a expedição do ofício e requerer ao órgão referido.
Após 02 (dois) semestres inativo, a Autorização e/ou Cadastro será cancelado e os documentos em arquivo permanecerão por período igual não
havendo prorrogação e, portanto, descarte (incineração), e/ou despacho para arquivo morto após 01 (um) semestre.
São de competência aos órgãos admissíveis a fiscalização dos veículos de Transportadores de Escolares que trafegarem intermunicipais e a
obrigatoriedade da regularização, conforme lei.
Obs.: Conforme Portaria DETRAN/SP (Empresa Credenciada de Vistoria – ECV), de 24 de Março de 2017, Art.1º Esta Portaria regulamenta o
credenciamento de empresas para realização de vistorias de identificação veicular no Estado de São Paulo por ocasião de emissão de Certificado
de Registro de Veículo - CRV, ou relacração, Art.2º O credenciamento poderá ser solicitado por empresa interessada que preencha as condições
previstas nesta Portaria para realizar vistoria de identificação veicular em veículo registrado em, ou a ser transferido para, um dos municípios do
Estado de São Paulo e emitir o respectivo laudo, válido perante as Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRAN’s subordinadas ao DETRAN/
SP, Art.4º O credenciamento de que trata esta Portaria terá vigência de 24 meses, sujeito a renovação anual e recredenciamento bianual.
Parágrafo único. Durante o período de credenciamento, sem prévio aviso, sempre que julgar necessário, o DETRAN/SP fiscalizará as empresas
credenciadas para análise de documentos, procedimentos e apuração de irregularidades ou denúncias. Ou seja, não serão considerados como
laudo de inspeção de segurança veicular (Inmetro).
Código Penal – Decreto Lei n° 2.848, de 07 de Dezembro de 1940, Art. 304 – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que
se referem os art. 297 a 302. Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.
Detran.SP

CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM
O Requerimento de Curso de Reciclagem deverá ser atendido em mesa de atendimento, e será registrada nos sistemas de gestão de atendimento
(Poupafila/Siga) como Curso Preventivo de Reciclagem, a senha utilizada deverá ser de Pontuação.
Para as unidades que ainda utilizam o sistema Sintonia será necessário registrar como “Demais Serviços de CNH”.
Conforme consta na lei federal 13.281/2016 que altera o artigo 261 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN 723/2018 o
cidadão que exerce atividade em veículo, habilitado na categoria C, D e E poderá realizar o requerimento para o curso preventivo de reciclagem,
assim os pré-requisitos para realizar o curso são:
Pré-requisitos
Ter a observação de Exerce Atividade Remunerada na CNH – Carteira Nacional de Habilitação;
Ser habilitação nas categorias C, D ou E;
A CNH estar registrada no Estado de São Paulo e dentro da validade;
Não possuir bloqueio na CNH, nem suspenso nem cassado;
Possuir entre 14 e 19 pontos em sua habilitação;
Não ter realizado outro curso preventivo de reciclagem nos últimos 12 meses, contados a partir da data do certificado do último curso;
É elegível para solicitação de Curso Preventivo de Reciclagem a pontuação que já conste na base de dados, assim caso o cidadão tenha uma
notificação de autuação, que ainda não se tornou pontuação no momento do requerimento, não será apresentada como pontuação considerada
para o curso.
Unidades dentro de Poupatempo
O serviço não será agendamento, assim as unidades deverão realizar o atendimento por demanda espontânea.
FONTE: DETRAN.SP
DEMUTRAN – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
NUTE – NÚCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR
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SEMA • SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
Departamento de Qualidade Ambiental – DQA
Relação de empresas que solicitaram ao DQA a Licença Ambiental Municipalizada.
A SEMA/ DQA com uso das atribuições que lhe foram atribuídas pela Resolução SMA nº 102 de 21 de dezembro de
2016 e Decreto Municipal nº 7.971 de 10 de setembro de 2014, consoante a Deliberação do CONSEMA- Conselho
Estadual de Meio Ambiente Normativa nº 001 de 23 de abril de 2014 torna público que RECEBEU O PEDIDO para o
licenciamento ambiental das seguintes empresas:
ENG POLIMEROS IND. E COM. DE MATERIAIS PLÁSTICOS E METAIS LTDA.
CNPJ- 07.703.273/0001-41
Solicitou a SEMA/Barueri sob protocolo nº 733/18 o pedido de Licença Ambiental - LPI, para atividade de Fabricação
de plásticas e metais usinadas, no endereço da Rua Cidade de São Paulo, 471 – Eng. Novo– Barueri/SP.
EFM PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
CNPJ- 29.277.386/0001-65
Solicitou a SEMA/Barueri sob protocolo nº 753/19 o pedido de Licença Ambiental - LPI, para atividade de Fabricação
de artefatos de material plástico, no endereço da Rua Pirituba,474 – Ch. Marco– Barueri/SP.
TORNADO INDUSTRIA E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI.
CNPJ- 06.230.065/0001-00
Solicitou a SEMA/Barueri sob protocolo nº 755/19 o pedido de Licença Ambiental - LPI, para atividade de Fabricação
de instrumentos médicos , no endereço da Rua Cap. Fco Cesar,437 – Eng. Novo– Barueri/SP.

SO • SECRETARIA DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS – SO Nº. 004/19
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO EM 07 CAMPOS DE FUTEBOL
DO MUNICÍPIO DE BARUERI. DATA DE ENCERRAMENTO: Dia 08/02/2019 às 09:00 horas, para abertura em seguida na
Secretaria de Obras, localizada na Av. 26 de Março, 1057 - Centro - Barueri/SP, Tel.: (11)4199-1900. EDITAL: disponível
GRATUITO no site www.barueri.sp.gov.br ou poderá ser consultado e/ou retirado no endereço em epigrafe mediante
fornecimento de uma mídia – CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.
RENÊ AP. DA SILVA – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.
TOMADA DE PREÇOS – SO Nº. 005/19
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BETAVILLE. DATA DE ENCERRAMENTO: Dia 08/02/2019 às 11:30 horas, para abertura
em seguida na Secretaria de Obras, localizada na Av. 26 de Março, 1057 - Centro - Barueri/SP, Tel.: (11)4199-1900.
EDITAL: disponível GRATUITO no site www.barueri.sp.gov.br ou poderá ser consultado e/ou retirado no endereço em
epigrafe mediante fornecimento de uma mídia – CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.
RENÊ AP. DA SILVA – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

SADM • SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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GUSTAVO FERREIRA GONÇALVES

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

59

RONALDO BRAZ SILVESTRE

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

60

ALESSANDRO CAETANO DE MORAES

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

61

JAQUELINE DA SILVA DIAS

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

62

ERIK ANDRÉ DE OLIVEIRA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

63

IGOR SILVA DE ALMEIDA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

64

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

65

ED CARLOS AGOSTINHO DE OLIVEIRA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

66

ALEXANDRE ALVES SILVA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

67

FERNANDA RODRIGUES

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

68

SILVANO BARBOSA DA SILVA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

69

OSEAS SILVA MACEDO

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

70

FLAVIA CAROLINE DINIZ DE PAULA

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

71

NATHÁLIA RODRIGUES TIANI

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

72

MOISÉS MACHADO AFONSO

PEB II - INFORMÁTICA

001/2018

73

MARCELO ALVES KANASIRO

EDUCADOR ESPORTIVO

002/2018

01

BRUNO BOCCALINI

EDUCADOR ESPORTIVO

002/2018

02

HUGO AUGUSTO CALDAS FEITOZA

EDUCADOR ESPORTIVO

002/2018

03

FELIPE REIS ALEIXO DE LUNA

EDUCADOR ESPORTIVO

002/2018

04

LUCINÉIA NUNES DA SILVA SANTANA

MERENDEIRA

002/2018

59

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS OS CANDIDATOS, ABAIXO RELACIONADOS, A COMPARECEREM NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
SITUADA À RUA DO PAÇO, N°. 08 - CENTRO – BARUERI – SP, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 PARÁGRAFO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 277, DE 07 DE OUTUBRO DE 2011.
(ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARUERI). O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SUA
DESCLASSIFICAÇÃO.
NOME

CARGO PÚBLICO EFETIVO

EDITAL

CLASSIFICAÇÃO

ANA BEATRIZ BONINI FRANCHIN

PSICÓLOGO CLÍNICO

003/2015

85

IARA BOCCATO ALVES

PSICÓLOGO CLÍNICO

003/2015

86

MARCIA REGINA SANTANA JOSÉ

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

004/2015

138

NATALY CAMPOS ALVES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

004/2015

139

MICAEL CEZARIO DA SILVA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

67

CARLA MARCON SERVILHA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

68

VICTOR OLIVEIRA BITTENCOURT

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

69

VITOR HENRIQUE APOLINÁRIO MARTINS

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

70

VERA LUCIA DE JESUS ROQUE

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

71

PETERSON MARINHO DA SILVA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

72

HERBERT SOUSA FERREIRA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

73

LUCIMARA LEIDA MEJILLONES ATTO

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

74

JOÃO CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

75

RONNY MIGLIAVACCA REGIS

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

76

OSEIAS VALMIR RAMOS BROCHADO

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

77

JULIA BELO ALVES LOPES

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

78

KATE LOPES MAIA DE SOUZA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

79

KARINA GOMES WILCKE

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

80

CAMILA LIMA PINHEIRO

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

81

EUDIENES RODRIGUES DE PAULA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

82

ANDREON CAIQUE DA SILVA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

83

MARIA CAROLINA DA SILVA

INSPETOR DE ALUNOS

001/2018

84
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SEURB • SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

DESPACHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.
COORDENADORIA TÉCNICA DE ANÁLISE DE PROJETOS

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PLANTA TOPOGRÁFICA DE DESDOBRO DE LOTES – DEFERIDA
Protocolo: 096.766/2018 - Interessado: Maria Augusta Gonzaga

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PLANTA TOPOGRÁFICA DE DESDOBRO DE LOTES – COMUNICADO
Protocolo: 089.402/2018 - Interessado: Viviane do Espírito Santo
Protocolo: 117.773/2018 - Interessado: Maria Augusta Gonzaga
Protocolo: 118.113/2018 - Interessado: Paulo Martins Filho

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE DIRETRIZES – COMUNICADO
Protocolo: 112.449/2018 - Interessado: K2 - Tower Sociedade Anônima

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PLANTA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – COMUNICADO
Protocolo: 119.166/2015 - Interessado: Sandro Ferreira Lima
Protocolo: 032.227/2016 - Interessado: Anderson Rodrigues de Jesus

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PLANTA DE REGULARIZAÇÃO ORDINÁRIA – COMUNICADO
Protocolo: 077.850/2018 - Interessado: Malui Empreendimentos e Participações Ltda

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO – DEFERIDA
Protocolo: 092.988/2018 - Interessado: Robson José de Oliveira e Naldi Ferreira da Cruz Oliveira

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO– COMUNICADO
Protocolo: 112.014/2018 - Interessado: Ali Kassim Saadi Neto

SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO – DEFERIDA
Protocolo: 069.872/2018 - Interessado: FFZ Participações Ltda

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL – DEFERIDO
Protocolo: 005.217/2019 – Interessado: Sandra Regina Requena

SolicitaçÕES DIVERSAS – DEFERIDA
Protocolo: 000.825/2019 - Interessado: Antonio Carlos Gomes

Solicitação de APROVAÇÃO DE PROJETO SUBSTITUTIVO OU MODIFICATIVO – COMUNICADO
Protocolo: 072.259/2018 - Interessado: Vagner Ramalho

Solicitação de DESARQUIVAMENTO E CONTINUIDADE DO PROCESSO – COMUNICADO
Protocolo: 109.564/2018 - Interessado: Condomínio Montreal Plaza

Solicitação de Aprovação de Projeto de Instalação de Elevadores e Correlatos – COMUNICADO
Protocolo: 074.517/2018 - Interessado: Raphaizza Incorporadora Ltda
Protocolo: 118.477/2018 - Interessado: Masa Vinte e Seis Empreendimentos Imobiliários Ltda

Solicitação de Auto de vistoria de Elevadores e Correlatos – COMUNICADO
Protocolo: 117.240/2018 - Interessado: Monte Carlo Incorporações e Participações Ltda e Outros

Solicitação de Aprovação de Projeto de Terraplenagem, Drenagem de Proteção e Contenções – COMUNICADO
Protocolo: 117.725/2018 - Interessado: Carlos Polinésio
Protocolo: 117.729/2018 - Interessado: Cristina de Gouveia Souza

Edital de Convocação
(notificações e auto de infração/multa)

Convocamos os proprietários e/ou os responsáveis pelo uso dos imóveis abaixo especificados a comparecerem ao
órgão competente desta municipalidade (Secretaria de Planejamento e Urbanismo), situado à Rua Tarumã nº 51
– Bethaville I, Barueri - SP, para apresentarem defesa, devidamente instruída pelas provas de suas alegações, ou
requererem a impugnação, por meio de expediente administrativo próprio, dos Atos Administrativos praticados pelos
Agentes Fiscalizadores.

Auto de Infração / Multa Nº 012 de 22 de janeiro de 2019(1)
Edson José Nardini
Rua Rubi, 58
Prazo: 10 (dez) dias, contados a partir da 1ª. Publicação

Maria Ferreira Joya Aro
Rua Atenas, 730 – Jardim Califórnia
Prazo: imediato contados a partir da 1ª. Publicação
Auto de Infração / Multa Nº 001 de 02 de janeiro de 2019(2)
Companhia Brasileira de Distribuição
Alameda Madeira, 118/152 – Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Prazo: 10 (dez) dias, contados a partir da 1ª. Publicação
Notificação de Advertência Nº 11 de 16 de janeiro de 2019(2)
Willian Max Nascimento do Carmo
Rua Mar de Aral, 140 – Parque Ribeiro de Lima
Prazo: 10 (dez) dias, contados a partir da 1ª. Publicação
Notificação de Advertência Nº 12 de 16 de janeiro de 2019(2)
Luiz Antonio Jacob
Rua Cabo Frio, 250 – Jardim Maria Helena
Prazo: 15 (quinze) dias, contados a partir da 1ª. Publicação
Notificação de Advertência nº 07/2019 de 09 de janeiro de 2019(3)
Rinaldo Evangelista de Sousa
Rua São Paulo, 1942 – Fazenda Tamboré Residencial / Tamboré
Prazo: 15 (quinze) dias, a partir da 1ª. Publicação
Notificação de Advertência nº 07/2019 de 09 de janeiro de 2019(3)
Fabiano Alves da Silva
Rua Santa Cruz do Arari, 391 – Jardim Califórnia
Prazo: Imediato, a partir da 1ª. Publicação
Notificação de Advertência nº 010/2019 de 11 de janeiro de 2019(3)
Celso Yutti Matuoka
Al. Ipanema, 158 – 18 do Forte
Prazo: 60 (sessenta) dias, contados a partir da 1ª. Publicação

SS • SECRETARIA DE SAÚDE
PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO / INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
AVERIGUADA: MARCELA DE FIGUEIREDO JUNQUEIRA
JULGAMENTO
Vistos os presentes autos, para apurar a possível ocorrência de transgressão dos incisos XXV a XXXII do artigo 128 – não
proceder de forma desidiosa. Concluo que não há elementos suficientes para julgar a procedência da acusação.
Ante ao exposto, determino o arquivamento da acusação. Nada mais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
DR. JORGE MÁRCIO DOS SANTOS SALOMÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO / INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
AVERIGUADO: PAULO SÉRGIO GONZALEZ
JULGAMENTO
Vistos os presentes autos, para apurar a conduta faltosa do servidor, observa-se que a Coordenadoria de Ações Básicas de Saúde apenas solicita o desligamento do mesmo junto a equipe. Quanto as faltas injustificadas, resta claro que
o servidor já pagou por tal ônus.
Ante ao exposto, determino o arquivamento da acusação. Nada mais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
DR. JORGE MÁRCIO DOS SANTOS SALOMÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Auto de Interdição Nº 013 de 22 de janeiro de 2019(1)
Elisana Aparecida Araújo – Valdir de Souza Rodrigues
Rua Lucrécia Borges, 428 – Jardim Califórnia
Prazo: imediato contado a partir da 1ª. Publicação

PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO / INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
AVERIGUADA: LILIANE MARIA DOS SANTOS

Auto de Infração e Embargo de Obra Nº 002 de 21 de janeiro de 2019 (1)
Edinalva de Jesus Brito
Rua Bororós, 385 – Vila São Silvestre
Prazo: 10 (dez) dias, contados a partir da 1ª. Publicação

JULGAMENTO
Vistos os presentes autos, para apurar a possível ocorrência de utilização de condução própria da servidora, com
intuito de burlar a legislação do Vale Transporte, concluo que não há elementos suficientes para julgar a procedência
da acusação.

Auto de Interdição Nº 01 de 02 de janeiro de 2019(2)
Vilanio Antonio Vieira
Rua Atenas, 724 – Jardim Califórnia
Prazo: imediato contados a partir da 1ª. Publicação

Ante ao exposto, determino o arquivamento da acusação. Nada mais.

Auto de Interdição Nº 02 de 02 de janeiro de 2019(2)

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
DR. JORGE MÁRCIO DOS SANTOS SALOMÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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ATOS OFICIAIS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FIEB • FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
PORTARIA Nº 14/2019 - BARUERI, 22 DE JANEIRO DE 2019.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a Portaria 1022 de 26 de janeiro de 2017,
RESOLVE:
		
Art.1º - Nomear a Sra. SUELI APARECIDA DA COSTA, portadora do RG nº 34.234.535-7 para ocupar cargo em comissão
de Assessor de Divisão, de que trata o Anexo I da Lei Complementar nº 444 de 30 de novembro de 2018.
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, com efeito retroativo na data de 18/01/2019.
Art.3º - Publique-se e cumpra-se a presente Portaria.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 15/2019 - BARUERI, 22 DE JANEIRO DE 2019.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a portaria nº 1022 de 26 de janeiro de 2017.
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Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 96, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

TATUO OKAMOTO, Presidente do IPRESB – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei e;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 51 a 62 da Lei Complementar Municipal nº 434, de 14 de agosto de 2018;

CONSIDERANDO que, nos termos do §2º do art. 41, da Lei Complementar Municipal nº 381, de 1º de dezembro de
2016, do §2º do art. 37, da Lei Complementar Municipal nº 382, de 1º de dezembro de 2016 e do §2º do art. 90, da Lei
Complementar Municipal nº 383, de 1º de dezembro de 2016, a Vantagem Pessoal Inominada (VPI) será atualizada de
acordo com índice oficial que retrate a inflação do período contemplado;

CONSIDERANDO, finalmente, que a Lei Complementar Municipal nº 448, de 13 de dezembro de 2018, a Lei Complementar
Municipal nº 450, de 18 de dezembro de 2018 e a Lei Complementar Municipal nº 451, de 19 de dezembro de 2018,
estabeleceram reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do
Município de Barueri e da Câmara Municipal de Barueri respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2019,
RESOLVE:

I - Reajustar em 5%, a partir de 1° de janeiro de 2018, as rubricas bases dos benefícios dispostos nos arts. 51 e
59, da Lei Complementar Municipal nº 434, de 14 de agosto de 2018, conforme o que estabelece o art. 1º, da Lei
Complementar Municipal nº 448, de 13 de dezembro de 2018, o art. 1º, da Lei Complementar Municipal nº 450, de 18
de dezembro de 2018 e o art. 1º, da Lei Complementar Municipal nº 451, de 19 de dezembro de 2018.

II - Reajustar em 5%, a partir de 1° de janeiro de 2019, as rubricas bases dos benefícios dispostos nos arts. 51 e
59, da Lei Complementar Municipal nº 434, de 14 de agosto de 2018, conforme o que estabelece o art. 2º, da Lei
Complementar Municipal nº 448, de 13 de dezembro de 2018.
III - Atualizar as Vantagens Pessoais Inominadas, vinculadas aos benefícios, conforme o índice oficial adotado pela
Prefeitura Municipal de Barueri.

RESOLVE:
Art.1º - Exonerar o (a) Sr. (a) ROSANA OLIVEIRA ROCHA, inscrito (a) na matrícula sob o nº 002087, do cargo efetivo de
Professor de Educação Básica III – Português, Unidade ITB Brasílio Flores de Azevedo, FIEB - Fundação Instituto de
Educação de Barueri.
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, com efeito retroativo na data de 09/01/2019.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.
V – Publique-se e cumpra-se.
BARUERI, 21 DE JANEIRO DE 2019.
TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE DO IPRESB

Art.3º- Publique-se e cumpra-se a presente Portaria.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 16/2019 - BARUERI, 22 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA Nº 97, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

TATUO OKAMOTO, Presidente do IPRESB – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei e

LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a Portaria 1022 de 26 de janeiro de 2017,

CONSIDERANDO o que dispõe o § 8° do art. 40, da Constituição Federal, o art. 15, da Lei Federal nº 10.887, de 18 de
junho de 2004, o art. 83 da Orientação Normativa MPS/SPS nº 2, de 31 de março de 2009, bem como o art. 89, da Lei
Complementar Municipal nº 434, de 14 de agosto de 2018, sobre o reajustamento dos proventos de aposentadoria e
pensões e regras para sua concessão;

RESOLVE:
		
Art.1º - Nomear a Sra. ALESSANDRA CARLA BARBOSA MAXIMIANO, portadora do RG nº 23.664.951-6, para ocupar
cargo em comissão de Coordenadora Pedagógica, de que trata o Anexo I da Lei Complementar nº 444 de 30 de novembro de 2018.

CONSIDERANDO, finalmente, o reajuste estabelecido pela Portaria do Ministério da Economia nº 9, de 15 de janeiro de
2019,
RESOLVE:

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, com efeito retroativo na data de 21/01/2019.
Art.3º - Publique-se e cumpra-se a presente Portaria.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 17/2019 - BARUERI, 22 DE JANEIRO DE 2019
LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da Fieb – Fundação Instituto de Educação de Barueri, usando das suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei e pela Portaria nº 1.022/2017,
CONSIDERANDO os art. 5º, LV e o art. 41, §1º, II, ambos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os arts. 169 e seguintes da Lei Complementar nº277/20177,
CONSIDERANDO a Portaria nº 52 de 23 de abril de 2018,

I - Ficam reajustadas em 3,43% (três inteiros e quarenta e três décimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2019, as
aposentadorias e as pensões por morte concedidas com fundamento no art. 40, da Constituição Federal, na vigência da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, sem direito à paridade ativo-inativo.
II – O reajuste dos benefícios de que trata o art. 1º desta Portaria dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo Único.
III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.
IV – Publique-se e cumpra-se.
BARUERI, 21 DE JANEIRO DE 2019.
TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE DO IPRESB

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o servidor Sr. Luiz Armando Roggero Costa e Silva, portador do RG nº 32.251.854-4, inscrito no CPF sob
o nº 346.742.818-57, com matrícula funcional de nº 201902, com o cargo de Coordenador, atuando no Departamento
de Assuntos Jurídicos, lotada no prédio administrativo da FIEB, para compor a Comissão Processante Permanente de
processo administrativo disciplinar.
Art. 2º - Designar o servidor para desempenhar as funções de presidente da referida Comissão, conforme o que dispõe
o art. 169, §3º da Lei Complementar nº 277 de 07 de outubro de 2011.

ANEXO ÚNICO

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICAVEL
A PARTIR DE JANEIRO DE 2019
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

REAJUSTE (%)

Até janeiro de 2018

3,43

Em fevereiro de 2018

3,20

Em março de 2018

3,01

Em abril de 2018

2,94

Art. 4º - Os membros da Comissão exercerão as funções por dois anos, admitida recondução.

Em maio de 2018

2,72

Art. 5º - O suplente substituirá o membro efetivo, nos casos de ausência ou impedimento.
Parágrafo Único: No caso de ausência ou impedimento do Presidente da Comissão, o Suplente será convocado, mas a
presidência da sessão caberá ao Secretário.

Em junho de 2018

2,28

Em julho de 2018

0,84

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Em agosto de 2018

0,59

Em setembro de 2018

0,59

Em outubro de 2018

0,29

Em novembro de 2018

0,00

Em dezembro de 2018

0,14

Art. 3º - A Comissão Processante Permanente está composta pelos seguintes servidores:
I – Luiz Armando Roggero Costa e Silva, matrícula nº 201902, Presidente
II – Anice Vicente dos Santos, matrícula nº 000548, Secretária e membro
III – Daniel Martins da Costa Filho, matrícula nº 001235, membro
IV – Laudicea Maria da Silva Farias, matrícula nº 001402, suplente

Art.7º - Revogam-se as Portarias em contrário.
Art.8º - Publique-se e cumpra-se a presente Portaria.		
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº 98, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.
TATUO OKAMOTO, Presidente do IPRESB – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei e;
CONSIDERANDO as regras do regime de paridade e integralidade dispostas nos arts. 6º e 6º-A, da Emenda Constitucional
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no art. 84, da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 2, de 31 de março de 2009, bem como nos arts. 225, 227 e 228, da Lei Complementar
Municipal nº 434 de 14 de agosto de 2008;
CONSIDERANDO que, nos termos do §2º do art. 41, da Lei Complementar Municipal nº 381, de 1º de dezembro de
2016, do §2º do art. 37, da Lei Complementar Municipal nº 382, de 1º de dezembro de 2016 e do §2º do art. 90, da Lei
Complementar Municipal nº 383, de 1º de dezembro de 2016, a Vantagem Pessoal Inominada (VPI) será atualizada de
acordo com índice oficial que retrate a inflação do período contemplado;
CONSIDERANDO, finalmente, que a Lei Complementar Municipal nº 448, de 13 de dezembro de 2018, a Lei Complementar
Municipal nº 450, de 18 de dezembro de 2018 e a Lei Complementar Municipal nº 451, de 19 de dezembro de 2018,
estabeleceram reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do
Município de Barueri e da Câmara Municipal de Barueri respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2019;
RESOLVE:
I - Reajustar em 5%, a partir de 1° de janeiro de 2019, as rubricas bases das aposentadorias dispostas no art. 6º, da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, das aposentadorias e das pensões por morte dispostas nos
art. 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47,
de 5 de julho de 2005, com direito à paridade ativo-inativo, conforme o que estabelece o art. 1º, da Lei Complementar
Municipal nº 448, de 13 de dezembro de 2018, o art. 1º, da Lei Complementar Municipal nº 450, de 18 de dezembro de
2018 e o art. 1º, da Lei Complementar Municipal nº 451, de 19 de dezembro de 2018.
II - Reajustar em 5%, a partir de 1° de janeiro de 2019, as rubricas bases das aposentadorias dispostas no art. 6º, da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, das aposentadorias e das pensões por morte dispostas no
art. 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de
5 de julho de 2005, com direito à paridade ativo-inativo, conforme o que dispõe o art. 2º, da Lei Complementar Municipal
nº 448, de 13 de dezembro de 2018.
III - Atualizar as Vantagens Pessoais Inominadas, vinculadas aos proventos, conforme o índice oficial adotado pela
Prefeitura Municipal de Barueri.
IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.
V – Publique-se e cumpra-se.
Barueri, 21 de janeiro de 2019.
TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE DO IPRESB
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Bob Cruz / SECULT

As inscrições e os cursos são gratuitos

Curso de canto e coral
tem inscrições abertas
Da SECULT

Estão abertas as inscrições para o curso “Canto
Coral” da Secretaria de
Cultura e Turismo. Os interessados (a partir dos 8
anos de idade) podem se
inscrever na Casa das Oficinas de Artes, em uma
das oito bibliotecas da re-

de municipal e no Ganha
Tempo de Barueri.
O curso é totalmente
gratuito. Os documentos
necessários são originais e
cópias simples do RG e
comprovante de residência, mais uma foto 3X4. A
Secretaria de Cultura e Turismo também abre inscrições para cursos de Música, Teatro e Dança.

Está comprovado cientificamente que cantar ativa
a mente e o corpo, produzindo endorfina, a mesma
substância gerada quando
realizamos exercícios físicos ou comemos chocolate. Além de ter uma potente
ação analgésica, esse hormônio também estimula a
sensação de bem estar, otimismo e conforto.

Aulas de canto e coral
são parte do rol de cursos
livres que têm recebido
bastante destaque da Secretaria de Cultura e Turismo. Para o professor Rogério Costa, que dirige o Coral
das Oficinas e do Núcleo
de Música, a voz é um instrumento natural do ser humano e o curso desenvolve, entre outras habilidades,

a expressão em público,
postura corporal, colocação da voz, musicalidade e
concentração.

Informações
O endereço da Casa das
Oficinas é rua Ministro Raphael de Barros Monteiro,
255, Jardim dos Camargos
(Boa Vista). O telefone para
contato é 4198-0972.

Após empate na estreia do Paulistão, Oeste joga hoje na Arena Barueri
Divulgação / SESP

Jorge Ferreira
secom.jorge@barueri.sp.gov.br

Um empate sem gols
marcou a estreia do Rubrão na primeira divisão do
Campeonato Paulista. Embora tenha sido ligeiramente superior ao mandante, o time comandado
por Renan Freitas não conseguiu marcar.
Os cerca de 4.000 pagantes não ficaram satisfeitos com a apresentação.
A falta de ritmo característica do início de temporada
e o calor excessivo no Moisés Lucarelli foram os fatores apontados.

O Rubrão, que está em
terceiro lugar no Grupo D
com o mesmo número de
pontos do Botafogo, volta a
campo nesta quarta-feira
(hoje, dia 23), às 19h15 na
Arena Barueri, contra o Bragantino, que lidera o Grupo
C, graças ao empate do Corinthians contra o São Caetano em casa (1 a 1).

Rubrão enfrenta o
Bragantino hoje na
Arena, às 19h15

