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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

003/2017, realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de Comodato de lavadora Ultrassônica com Insumos. Para informações
e condições de participação favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

SECRETARIA DE SERVIÇOS
E OBRAS

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
A Secretaria de Serviços e Obras - SMSO por intermédio de São Paulo Obras -
SPObras, torna público que requereu à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do
Município de São Paulo, por meio do encaminhamento do EIA-RIMA, a solicitação
de Licença Ambiental de Instalação - LAI do empreendimento denominado:
Praça Francisco Daniel Lopes, objeto do P.A. nº 2017-0.161.809-1.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO
DA SERRA, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 003/2017, realizado para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Ortopedia. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/AME IDOSO OESTE, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 002/2017,

realizado para a Contratação de empresa especializada em Comodato de
lavadora Ultrassônica. Para informações e condições de participação
favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO
DA SERRA, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 002/2017, realizado para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Pediatria. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.
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SAIBA COMO ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS FOLHA FORMAS DE PAGAMENTO: Cartáo de Crédito, débito em conta, boleto
bancário ou pagamento à vista. Ligue e anuncie: 11 3224-4000

MAIS OFERTAS NO SITE FOLHA.COM.BR/CLASSIFICADOSOs anúncios com este símbolo têm fotos, para vê-las digite o código que acompanha o sinal no site folha.com.br/classificados

NEGÓCIOS

EMPREGOS

COMUNICADOS

COMUNICADO
AEmpresaRMMarcenariaLtda
MEc/sedeR.AntonioFrancisco
Soares,128CNPJ23.643.112/
0001-66.Convocaosr.Fabinson
VieiraSantosSilvaCTPS53718
Serie00027PBacomparecerem
suasedenoprazode48hs.Para
tr.Deassuntosdoseu interesse.

COMUNICADO
TOSHIBAAMÉRICADOSUL
LTDA,empresa regularmente
constituídanaformada lei, inscrita
noCNPJsobnº08.870.769/
0005-04,querecebenotificações
noCondomínioEvolutionTowers,
RuaComendadorAraújo,nº499,
11ºandar, bairroCentro,Estado
doParaná,CEP:80.420-000,ten-
doesgotadotodosos recursosna
tentativadecontatodireto,convi-
daoSr.JulioCesarGuedesporta-
dordaCTPS94030-série165-
SP,acompareceremnossoescri-
tório,a fimderetornaraoempre-
gooujustificarasfaltasdesde
30/08/2017,dentrodoprazode
48hsapartirdestapublicação,
sobpenadeficarrescindido,auto-
maticamente,ocontratodetraba-
lho,porabandonodeemprego.

DETETIVES

1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

LEILÕES ACOMPANHANTES

ALICE40ANOS- JARDINS
(11)97717-8844/98398-0695W

CASAISSWING
Danceteria,Reservados,Labirinto,
ShowseCinemap/adéptose inic.
AlamedadosPamaris,Moema(11)
5531-4067www.innerclub.com.br

J.C.
RostodeMenino, corpodeHomem
eDotXL(11)98398-1091

LUÍZA18A.EMISTÉRIO25A.
Loiraspassarela feriadoSP3051-
2890

ROCOROALOIRA3207-8055
$150Massagemativíssimaprof.

CLÍNICASE
MASSAGENS

SAUNA HOUSE
Massagem, Shiatsu, Sauna,

Hidro, com Japonesas
Loiras, Morenas

Segunda à Sábado

Av. Brig. Luiz Antonio, 1278

www.saunahouse.com.br

Tel: (11) 3288-1818

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000
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ADRIANARUAPAMPLONA
Massagem3487-9833/3496-3245

KELLYMASSAG.C/QUALIDADE
Ealgo+.Promo$130/h98392-3321

MASSAGEMCOMINICIANTE
dia/noiteMtBrigadeiro95552.7523

MASSAGEMTÂNTRICANA
V.MARIANA!
Maisprazererelaxamento
(11)5083-1486/2769-0040
www.neozenspa.com.br

MASSAGEMTÂNTRICANO
JARDINS!
Profissionaisespecializadas.
F:(11)3061-1481/2594-2840
www.mandalaspa.com.br

MEGAPROMOÇÃOMASSA-
GEMTÂNTRICAR$250,00
NoIpiranga.2364-7304/5061-
4459www.viverspa.com.br

MELHORCLINICADE
MASSAGEMMORUMBI
PromR$250www.kimantra.com.br
(11)2609-9883/3721-3806

MELHORCLINICADE
MASSAGEMTATUAPÉ
Ótimasprofissionais/Ambienteso-
fisticado.(11)2506-6290/95323-
6224www.madhuspa.com.br

OPARAÍSOEMMASSAGENS
V.Mariana/Paraiso.Ambiente
Impecávelwww.nilay.com.br
F:3051-8129/3624-3655

EMPREGOS

ARABIA SAUDITA
EMBAIXADA DO REINO DA

OS INTERESADOS PODEM SE DERIGIR PARA ENTREGAR
O CURRICULO NO ENDREÇO DA EMBAIXADA (SHIS QI 9

CONJ 9 CASA 18) OU PELO E-MAIL: manazi@mofa.gov.sa

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS CONTATAR
(61) 3248-3525 ENTRE 9:30-12:00 E 13:00-15:30

1- PESQUISADOR / PESQUISADORA
EM ASSUNTOS INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO ACADEMICA
NIVEL MAGESTÉRIO PARA CIMA E FLUENTE EM ARABE, POR-
TUGUÊS E INGLÊS.

2- TRADUTOR / TRADUTORA
COM BACHAREL FLUENTE EM ARABE, PORTUGUÊS E INGLÊS.

3- COZINHEIRA
FLUENTE EM PORTUGUES E INGLÊS.

4- CORRESPONDENTE
PARA OS DOIS SEXOS FLUENTES EM PORTUGUÊS E INGLÊS.

CONTRATA:

livraria.folha.com.br

livraria.folha.com.br

www.centralsuldeleiloes.com.br

GRANDE LEILÃO

JUDICIAL DE IMÓVEL
HOTEL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC -
Camboriú Apart Hotel, situado na quadra
do mar, com 19 pavimentos, e área de

11.005,58m². Encerramento do leilão no
dia 21/11/17, às 13:30h. Lances à partir

de 60% do valor de avaliação.

livraria.folha.com.br

antonio mammi
de sãopaulo

O Denatran (Departamen-
to Nacional de Trânsito) pe-
diu um parecer jurídico para
avaliar a possibilidade de re-
gulamentar a fiscalização de
veículos com base na medi-
ção da velocidade média em
determinado trajeto.
Opedidoocorre emmeioa

uma ação educativa lançada
pela CET (Companhia de En-
genharia de Tráfego) de São
Paulo na última quarta-feira
(1º), por meio da qual ela co-
meçou a advertir quemexce-
de a velocidade média em
quatro vias paulistanas.
As notificações feitas pela

gestão JoãoDoria (PSDB), no
entanto, não resultarão em
multasnemnaperdadepon-
tosnacarteiradehabilitação.
Isso porque, pelo Código

de Trânsito Brasileiro, a fis-
calizaçãodavelocidadedeve
ser“local”—levandoemcon-
ta apenas umponto de aferi-
ção, ou seja, um radar.
A medição da velocidade

médiavisa flagrarmotoristas
acostumados a frear apenas
nos pontos com radares, ex-
cedendo a velocidade máxi-
ma nos demais trechos.
Pelo sistema testado pela

CET, dois radares delimitam
umtrechomonitorado:opri-
meirogravaaplacadoveícu-
lo, a sua velocidade e a hora
do registro; o segundocalcu-
la o tempo necessário para
percorrer o trajeto dentro do
limite de velocidade da via.
Casoomotoristapassepe-

lo ponto final antes do horá-
rio estipulado, ele recebe
uma carta de advertência.
Diante da novidade, o De-

natran quer entender se a lei
atual pode ser ampliada por

CEtde SP começou a
fazer essasmedições
em4vias; sem respaldo
paramultas,medida
é somente educativa

Departamento de trânsito pede análise jurídica sobre punição amotoristas em trajeto, e não só emponto específico

Parecer avaliará radardevelocidademédia

resoluçãodoContran(Conse-
lhoNacionaldeTrânsito),que
regula a legislação viária no
país.Por isso,pediuoparecer
jurídicoàconsultoriadaAGU
(Advocacia-Geral da União)
noMinistério das Cidades.
Docontrário, aprevisãode

punição com base na veloci-
dade média teria que partir
de projeto do Congresso.

experimento
A iniciativa foi gestada em

2011, quando a CET fez um
experimento com dois rada-
res no corredor 23 deMaio.
Somados, eles captaram

170 veículos acima do limite
da via.Mas, quando analisa-
do o tempodedeslocamento
dos motoristas entre os dois
pontos,percebeu-seque1.441

trafegarampelotrechoemex-
cesso de velocidade —o que
resultaria num aumento de
747% das multas aplicadas
ali durante o período.
O projeto de oficializar es-

sa medição, ainda que sem
puniçãoconcretaaos infrato-
res, foi anunciado emsetem-
bro pelo secretário de trans-
portes da gestão Doria
(PSDB), Sergio Avelleda.
Na última semana, foi im-

plantadoemcaráter educati-
vo—segundo a CET, o objeti-
vo das notificações é “cons-
cientizar” os infratores.
Em nota, a empresa infor-

mou que a medida é experi-
mental e que a escolha dos
locais —trechos entre dois e
trêsquilômetrosdeextensão,
na marginal Tietê e nas ave-

nidas Jacu Pêssego, 23 de
MaioeBandeirantes—sedeu
pela intensidade do tráfego
nas vias e por suas “caracte-
rísticas geométricas”.
Em uma pesquisa realiza-

da pelo Datafolha em julho
de 2016, 82% dos motoristas
paulistanos afirmaram que
desaceleravam ao se aproxi-
mar da fiscalização eletrôni-
ca.E29%admitiamusarapli-
cativos (que alertam sobre a
localização dos radares) pa-
ra tentar driblá-la.

exterior
SegundoSílvioMedici,pre-

sidente-executivo da Abee-
trans (Associação Brasileira
de Empresas de Engenharia
deTrânsito), nãoháentraves
tecnológicos para estender a

medidaparaacidade inteira.
“Osequipamentos instala-

dos emSãoPaulo têmcondi-
ção técnicadeatender a essa
exigência, é uma questão
muito simples de ajuste de
software”,afirmaMedici,que
citahaver legislações estran-
geirasquepreveemmultapor
excessodevelocidademédia.
É o caso de Portugal, cujo

código de trânsito prevê fis-
calizaçãoem“percursoscon-
trolados”, e do Reino Unido,
em que vias inteiras sãomo-
nitoradas eletronicamente.
Na campanha eleitoral de

2016, Doria adotou discurso
contrário aoquechamavade
“indústria damulta” na ges-
tãoFernandoHaddad (PT)—
devido à expansãodonúme-
ro demultas e radares.

“ equipamentos
instalados emSão
paulo têmcondição
técnica de atender
a essa exigência [de
aferir a velocidade
média], é uma
questãomuito
simples de ajuste
de software

A campanha [da
Cet] acaba criando
uma cultura de
educaçãono trânsito
SílvioMedici
presidente-executivo da Abeetrans
(Associação Brasileira de Empresas
de Engenharia de Trânsito)

ATENDIMENTO ON-LINE FOLHA: SIMPLES, DIRETO E INTELIGENTE.
Você, assinante, tem mais um canal de comunicação direto com a Folha : o ATENDIMENTO ON-LINE. Converse em tempo real com
um de nossos atendentes para solicitar serviços, tirar suas dúvidas e interagir. De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. Sábados,
domingos e feriados, das 7h às 13h. Acesse : www.folha.com.br/atendimento

MEDIÇÃO DE VELOCIDADE MÉDIA
Como funcionam os novos radares instalados na quarta (1º) em quatro vias de São Paulo; descumprimento não gera multa

COMO FUNCIONA
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1 Carro passa pelo radar 1 às 12h

Ele deveria passar pelo radar 2, no mínimo, às 12h022

Se passar antes disso, recebe advertência
da CET por correio
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PESQUISA DATAFOLHA 2016
Opinião dos paulistanos sobre fiscalização de velocidade, em%

Quem é o principal responsável pelo alto
número de multas?

Você reduz a velocidade ao se
aproximar de um radar?
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> Primeiro radar registra a placa, horário e velocidade
do veículo
> Segundo radar registra a placa, horário e velocidade
do veículo
> A partir dos horários registrados nos dois pontos,
aparelho calcula a velocidademédia do veículo

EXEMPLO

Limite da via: 60 km/h

2 km

1

2

3

4

5 km

ONDE FICAM

Marginal Tietê/pista
expressa
LIMITE 90 km/h

Av. 23 deMaio
LIMITE 60 km/h

Av. dos Bandeirantes
LIMITE 50 km/h

Av. Jacu Pêssego
LIMITE 50 km/h

Fontes: CET e pesquisa Datafolha realizada nos dias 12 e 13.jul.16


