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50% DE DESCONTO
NA COMPRA

DA SEGUNDA ARMAÇÃO DE QUALQUER MARCA.

Tel: (11) 2283-0003  www.oticavoluntarios.com.br

O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

APARELHOS AUDITIVOSAPARELHOS AUDITIVOS
Promoção

Aparelhos 
digitais  

a partir de 
R$ 1.250 cada

5082-1270 / 5084-0834

Santana - R. Ezequiel Freire, 520 - Próx. ao metrô
V. Mariana - R. Domingos de Moraes, 1.061 - cj. 51

atendimento@somvida.com.br • www.somvida.com.br

VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Motoristas devem ficar atentos a 
localização de radares ao longo 
da Avenida Luiz Dumont Villares

Quem frequenta as lancho-
netes na Avenida Luiz Dumont 
Villares, próximo ao número 
1.344, deve ficar atento com as 
possíveis multas que levará por 
passar pelo corredor de ônibus 
ao estacionar para ir à lancho-
nete. Outro detalhe é que há 
uma árvore que cobre o radar, 
dificultando assim que o moto-
rista veja o radar.

O motorista autuado tem 
sempre o direito a recorrer, mas 
primeiro, é preciso identificar 
o órgão autuador, que aplicou 
a multa. É a ele que o cidadão 
deve recorrer, identificar o ór-
gão autuador no auto de infra-
ção, na notificação de autuação 
ou na notificação de imposição 
de penalidade.

Em geral, acredita-se que o 
Detran.SP é o responsável por 
todas as multas de trânsito, o 
que não é verdade e acaba con-
fundindo o cidadão. Na capital, 
por exemplo, a grande maio-
ria das multas é aplicada pelo 
Departamento de Operação do 
Sistema Viário (DSV), órgão 
vinculado à Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET), que 
é ligada à Prefeitura Mu nicipal 
de São Paulo.

Abaixo, estão os telefones de 
atendimento ao cidadão e os si-
tes dos principais órgãos autua-
dores de trânsito no Estado de 
São Paulo:

DSV/CET (Departamento de 
Operação do Sistema Viário/
Companhia de Engenharia de 
Tráfego). Telefone: 1188. Site: 
www.cetsp.com.br;
DER (Departamento de Estra-
das e Rodagem). Telefone: (11) 
3311-1400. Site: www.der.sp.
gov.br;
DERSA (Desenvolvimento Ro-
do viário S.A). Telefone: 0800 
726 6300. Site: www.dersa.sp.
gov.br;
DNIT (Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes). Telefone: 0800-611535. 
Site: www.dnit.gov.br.

Existem dois tipos de contesta-
ção para condutores que dese-
jam recorrer de multas:

•Defesa prévia - deve ser utilizada 
quando a multa contém erros na 
marca, cor ou placa do veículo; ou 
está com o endereço do local da au-
tuação incompleto, por exemplo. A 
defesa prévia não serve para ques-
tionar o motivo da multa.
• Recurso de multas - deve abor-
dar o mérito, o conteúdo da multa 
aplicada. O condutor pode apre-
sentar o recurso depois de rece-
ber a Notificação de Imposição de 
Penalidade.

Parada Inglesa

Foto: AGZN

Radar na faixa de ônibus próximo à lanchonete

Penitenciária Feminina 
Sant’Ana recebe a 5ª Jornada 

de Cidadania e Empregabilidade
Profissionalização, saúde, 

em pre endedorismo, empodera-
mento, esses e outros temas fa-
zem parte da 5ª Jornada de 
Ci dadania e Empregabilida-
de rea lizada na última sema-
na na Penitenciária Feminina 
Sant’Ana. Localizada na Ave nida 
Ata li ba Leonel, 656, está insta-
lada num complexo construí-
do no começo do século 20 por 
Ramos de Azevedo. Inaugurada 
em 1920, a penitenciária faz par-
te da história da Zona Norte, em-
bora a  maioria das pessoas não 
conhecem a complexidade desse 
trabalho que acontece por detrás 
de seus muros.

Com uma população carcerá-
ria de aproximadamente 2.100 
mulheres, a Penitenciária de 
Sant’Anna possui três pavilhões 
e 430 celas. Um dos focos mais 
importantes do trabalho desen-
volvido no local é garantir a res-
socialização dessas mulheres 
após o período de detenção.

Uma das ações realizadas 
com esse objetivo foi a 5ª Jor nada 
de Cidadania e Empre gabilidade 
realizada na última semana ofe-
recendo às ree ducandas oficinas 

de poesia, sarau, arteterapia, 
maquiagem, acupuntura, mas-
sagem, além de palestras sobre 
profissionalização e empreende-
dorismo. “Essa semana de even-
tos tem o objetivo de resgatar 
a auto-estima dessas pessoas”, 
afirma o diretor geral da unida-
de, Maurício Guarnieri.

Além de eventos pontuais 
como esse, a ressocialização das 
reeducandas é trabalhada atra-
vés da oportunidade de traba-
lho e conclusão dos estudos du-
rante o período de reclusão. Na 

Penitenciária de Sant’Ana, cer-
ca de 60% das reeducandas tra-
balham na produção dos mais 
diferentes produtos, desde em-
balagens, lençóis e materiais 
hospitalares até na linha de 
montagem de materiais especí-
ficos, como hidrômetros. Muitas 
delas aproveitam a oportunida-
de para concluir os estudos atra-
vés do EJA - Educação de Jovens 
e Adultos ou cursos profissiona-
lizantes realizados em parceria 
com empresas ou instituições. 

Leia mais na página 8
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Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada na Avenida Ataliba Leonel, destaca 
oportunidade de trabalho e estudo como forma de promover a ressocialização

Temos convênio com estacionamento: R. Cons. Moreira de Barros, 832
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 847 - sala 2

eleganza.rigor      2978-8007

Não fique fora dessa. 
Realize seu sonho de se vestir 

bem, agora mais perto de você. 
Vantagem de inauguração: 
todos os vestidos primeiro 

aluguel. Vem! Hor. atendimento: Seg. a sex. das 9 às 18h30, sáb. das 9 às 14h

Eleganza Rigor Aluguel de  
roupas para festas

Grande quantidade de buracos estão
entre as principais demandas da ZN

Apesar das ações 
de recapeamentos im-
plementadas nas gran-
des avenidas e vias 
principais, a grande 
quantidade de bura-
cos continua entre as 
principais demandas 
dos mora dores da re-
gião. O problema se 
agrava com as chuvas 
intensas ocorridas no 
período. Na foto, regis-
tro da Rua Marechal 
Hermes da Fonseca, 
altura do número 512 
em Santana.

Foto: AGZN

Rua Marechal Hermes da Fonseca tem grande buraco na altura do nº 512

Santana

Chuvas intensas deixam 
estragos por toda a cidade

Desde a noite do último do-
mingo (10), a cidade de São 
Paulo recebeu chuvas intensas 
que atingiram, principalmente 
as regiões leste da Grande São 
Paulo. Porém, em toda a cidade, 
inclusive na Zona Norte, os es-
tragos intensificam ainda mais 
a necessidade dos serviços de ze-
ladoria e limpeza. A expectativa 
é de que as precipitações conti-
nuem, principalmente no perío-
do entre a tarde e a noite. 

Na Zona Norte, os estragos 
podem ser vistos em diferentes 

bairros com lama e buracos nas 
pistas, número ainda maior 
de árvores caídas. Na Avenida 
Engenheiro Caetano Álvares, 
por exemplo, onde houve tre-
chos de alagamento, a necessi-
dade de zeladoria está mais evi-
dente. O mato alto do canteiro 
piora com o acúmulo de ga-
lhos caídos durante as chuvas. 
Na altura do número 4.100, as 
tampas dos bueiros permane-
ciam deslocadas como efeito do 
alagamento. Na Praça Nelson 
Gibello Gatto, que dá acesso à 

Avenida Luiz Dumont Villares, 
uma árvore caída foi um dos es-
tragos deixados pelas chuvas 
dos últimos dias. Problemas 
como esses estão presentes 
em diversos bairros, aumen-
tando as demandas para as 
Subprefeituras. Considerando 
as medidas para toda cidade e 
região metropolitana, o prefei-
to Bruno Covas e governador 
João Doria reuniram-se para 
traçar as principais medidas a 
serem tomadas. 
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Grande número de queda de árvores preocupa no período de chuvas intensas

Danos após fortes precipitações intensificam necessidade de serviços de zeladoria por parte das Subprefeituras
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