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Renovação da CNH pode 
ser feita pelos canais 

digitais do Poupatempo

A renovação da Carteira Na
cional de Habilitação (CNH), 
pode ser realizada de maneira 
simplificada por meio do portal 
www.poupatempo.sp.gov.br ou 
aplicativo Poupatempo Digital. 
Isso permite que o cidadão so
licite o documento com comodi
dade e segurança, sem precisar 
ir a uma unidade de atendimen
to. Desde maio deste ano, por 
exemplo, já foram mais de 1 mi
lhão de solicitações só pelo app. 
Vale lembrar que o serviço está 
entre os que tiveram os prazos 
retomados, de acordo com a re
vogação do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran).

Para requisitar a renova
ção da CNH, por meio dos ca
nais digitais, é necessário se
guir as seguintes condições: ter 
habilitação com foto e em situ
ação regular (nem suspensa, 
nem cassada); possuir habilita
ção vencida ou a 30 dias do ven
cimento; não solicitar alteração 
de dados (inclusão ou exclu
são), exceto exercício de ativi
dade remunerada, nome do pai, 
número do RG e rebaixamento 
de categoria; e não ter um pro
cesso de transferência ou reno
vação de CNH em andamento. 
Importante pontuar que, se for 
necessária a mudança para uma 
nova foto ou se a coleta de bio
metria do motorista não for va
lidada pelo médico ou psicólogo, 

o serviço deverá ser feito pesso
almente no Poupatempo, me
diante agendamento. Além dis
so, para dar início ao processo 
de renovação da CNH das cate
gorias C, D ou E será exigida a 
realização do exame toxicológi
co. Após concluído todo o pro
cedimento, o cidadão recebe o 
documento no endereço cadas
trado no sistema do Detran.SP. 
O tutorial para o serviço de re
novação da habilitação está dis
ponível no link: www.youtube.
com/watch?v=e3EKwTGxJlA.

Segundo o novo cronograma 
do Contran, o prazo para quem 
teve a CNH vencida em janei
ro deste ano se estende e, ago
ra, deve ser renovada até ja
neiro de 2021. Os cidadãos que 
tiveram seus documentos ven
cidos em fevereiro de 2020, pre
cisarão renoválos até o mesmo 
mês do ano seguinte, e assim su
cessivamente durante todos os 

próximos meses. A regra tam
bém se aplica à Permissão para 
Dirigir (PPD) e Autorização 
para Con duzir Ciclomotor 
(ACC).

O presidente do Detran.SP, 
Ernesto Mascellani Neto, re
força que não há necessidade 
de se deslocar às unidades do 
Poupatempo e Detran com cor
reria, especialmente nesse pe
ríodo de pandemia. “Podemos 
seguir o calendário estabeleci
do com tranquilidade e organi
zação. Lembrando que as pes
soas já podem concluir diversos 
serviços pelos canais eletrôni
cos, incluindo a renovação da 
CNH”, concluiu.

Além da própria renovação 
da CNH, outros serviços que ti
veram os vencimentos prorro
gados, como a transferência de 
propriedade e registro, e licen
ciamento de veículo 0 km, preci
sam ser regularizados.
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Praça Santo Eduardo, em Vila Maria, faz parte 
do Projeto Ruas Vivas e recebe intervenções

A Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) e o Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB
SP), com patrocínio da empresa 
de mobilidade urbana 99 e apoio 
da Prefeitura, promovem inter
venções temporárias em três 
diferentes ruas de São Paulo, 
para transformar o espaço pú
blico em resposta à pandemia 
da Covid19. 

Essa iniciativa faz parte do 
Projeto Ruas Vivas, que pre
vê na Praça Santo Eduardo, 
na Vila Maria (Zona Norte); 
Avenida Penha de França (Zona 
Leste); e Rua Teodoro Sampaio, 
próximo ao Largo da Batata 
(Zona Oeste). Em pouco tempo 

as intervenções já devem estar 
concluídas. 

Na Zona Norte, o proje
to será desenvolvido pelo es
critório de arquitetura Áporo 
 contratado por meio de um 
chamamento público realizado 
pelo IABSP, enquanto o pro
jeto na Zona Leste será reali
zado pelo Coletivo Metrópole 
1:1 e pelo escritório de arqui
tetura Estúdio +1. Na Teodoro 
Sampaio a iniciativa ocorre
rá por meio de uma parceria 
acadêmica com o Laboratório 
de Projetos e Políticas 
Públicas (LPP) da Fa culdade 
de Arquitetura e Ur banismo 
(FAU)  Mackenzie.

Os espaços receberão pin
turas, floreiras, mobiliários e 
elementos portáteis. A ideia é 
fomentar a ampliação das áre
as para a passagem e a perma
nência de pedestres em um mo
mento no qual as aglomerações 
devem ser evitadas. As ruas se
lecionadas para receberem as 
intervenções integram os 23 po
los comerciais com maior con
centração de diversidade vare
jista, segundo o Mapeamento 
de Polos Varejistas (https://
cutt.ly/Nhd74Hs), realizado 
pela Associação Comercial de 
São Paulo, juntamente com a 
Universidade Mackenzie no fim 
de 2019.
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A Praça Santo Eduardo, em Vila Maria, é um dos locais a receber alterações urbanas no Projeto Ruas Vivas

Cumprimento de penalidade de 
suspensão da CNH agora é pelo 

portal e app do Poupatempo

Para suprir uma demanda 
recorrente dos cidadãos, princi
palmente durante a pandemia 
do Coronavírus, o Poupatempo 
e Detran.SP implantaram, nas 
pla taformas digitais (www.
poupatempo.sp.gov.br e app 
Poupatempo Digital), a opção 
para cumprimento de suspensão 
da Carteira Nacional de Trânsito 
(CNH). Com a novidade, os mo
toristas proibidos de dirigir po
derão, a partir de agora, iniciar 
o processo para regularizar o do
cumento, de forma mais simples, 
rápida e sem precisar sair de casa.

Com o serviço online, o con
dutor inicia o cumprimento da 
penalidade sem precisar compa
recer, presencialmente nas uni
dades do Poupatempo ou Detran.
SP para a entrega da CNH. Após 
a solicitação nos canais digitais, 
o sistema faz o processamen
to do bloqueio no prontuário do 
condutor em até 12 horas, com a 
inclusão das datas de início e fim 
do cumprimento da penalidade.

Após o cumprimento da sus
pensão e a realização de curso e 
prova de reciclagem, o sistema 
desbloqueia automaticamente 
o prontuário do motorista. Se a 
CNH do condutor estiver válida, 
ele pode voltar a dirigir portando 
o mesmo documento. Caso tenha 

vencido, será necessário renovar 
a habilitação, de forma simplifi
cada, também pelo portal ou apli
cativo do Poupatempo.

Passo a Passo - Cumprimento da 
penalidade do direito de dirigir

O serviço está disponível no 
portal  www.poupatempo.sp.gov.
br  ou aplicativo Poupatempo 
Digital. Para selecionálo, basta 
acessar o campo de “CNH”, de
pois “suspensão, cassação e re
abilitação” e, por fim, clicar em 
“início de cumprimento da sus
pensão”. Para dar sequência, o ci
dadão precisará informar os da
dos pessoais como nome, CPF, 
email, telefone e número da car
teira de habilitação.

Suspensão da CNH

A suspensão acontece quan
do o motorista atinge 20 

pontos ou mais de penalização 
dentro do período de um ano, 
ou no caso de cometer algu
ma infração que por si só gere 
a suspensão da CNH. Assim 
que notificado sobre a suspen
são, o motorista pode apresen
tar uma defesa em relação às 
multas que constam em seu 
nome. Se o pedido for indefe
rido, ou caso a defesa não seja 
apresentada, o motorista terá 
sua carteira suspensa pelo pe
ríodo aplicado no processo 
administrativo.

O condutor deve acessar 
o portal  www.poupatempo. 
sp.gov.br  ou aplicativo Pou
patempo Digital para sele
cionar a opção e dar início ao 
procedimento. Depois, ele de
verá comparecer a um Centro 
de Formação de Condutores 
(CFCs/autoescolas) para re
alização do curso e prova de 
reciclagem.

Foto: Divulgação

Padre Nadir Sérgio Granzotto 
completa 66 anos de Vida Sacerdotal

Padre Nadir nasceu em 
Aratiba (RS) em 1927, entrou 
para o Seminário da Con gre
gação de Nossa Senhora da 
Salette, em Marcelino Ramos, 
Município do Rio Grande do 
Sul, em 26/02/1939, quando ti
nha apenas 13 anos, estudou 
Filosofia e Teologia em São 
Leopoldo (RS). E, há 66 anos 
foi ordenado Padre em Erechim 
(RS), em 08/12/1954, e como 
faz questão de frisar: “Um Ano 
Santo, por marcar os 100 anos 
da Proclamação do Dogma da 
Imaculada Conceição”.

Seus pais Pedro Granzotto 
e Matilde Matté vieram para 
Francisco Beltrão  PR, com os 
outros seis filhos. Pedro foi vo
luntário da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória por muitos 
anos. Atuou diretamente na 
construção da Igreja e do Salão 
Paroquial, que em sua homena
gem leva seu nome. Pe. Nadir 
celebrou suas primeiras mis
sas em Francisco Beltrão “Na 
igreja antiga de madeira, nes
te mesmo local onde está hoje a 
Concatedral”, lembra Nadir.

Em Marcelino Ramos, le
cionou no Seminário de sua 
Congregação. Em 1961 mudou
se para a cidade de São Paulo, 
onde permaneceu por 57 anos 
até se aposentar. Atuou em oito 
paróquias sempre voltadas a 
construção e reforma das igre
jas por onde passou. 

Uma das construções que 
mais trouxe alegrias ao Pe. 
Nadir foi a Capela erguida na 
cidade de São Paulo, no bairro 
da Parada Inglesa, em honra ao 
Beato Frei Claudio Granzotto. 
Ele nasceu em 1900 e faleceu 
em 1947, na região de Treviso, 

Norte da Itália. Claudio Gran
zotto foi beatificado pelo Papa 
João Paulo II em 1994, ocasião 
que o Padre Nadir, e mais dois 
de seus primos padres e parte da 
família estiveram presentes na 
Basílica de São Pedro em Roma.

Da sua vida religiosa um dos 
fatos marcantes foi o período 
de 6 meses que permaneceu no 
Vaticano em 1964, para estudos, 
quando presenciou o encerra
mento do Concílio Vaticano II, 
com o privilégio de ter assistido 
várias palestras do evento. No 
local onde o Pe. Nadir foi vigá
rio aconteceu o batizado Ayrton 
Senna da Silva.

Parabéns Padre Nadir por 
completar todos esses anos de 
vida sacerdotal perseveran
do na fé e no amor a Cristo. 
Atualmente o padre está mo
rando em Francisco Beltrão   
Junto a sua família.
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Padre permaneceu de 1991 a março de 2018 na 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres - Bairro Da Parada Inglesa  - 

Foto tirada antes da Pandemia da Covid-19

Padre Nadir Sérgio Granzotto a 
serviço da Igreja
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