
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  03 DE NOVEMBRO DE 2015  EDIÇÃO 1582 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

A partir da próxima se-
mana, a MRS Logística 
realizará a manutenção 
na passagem da via férrea 
em dois pontos da cidade. 
Por isso, a Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Trânsito, realizará algu-
mas interdições de ruas 
e desvios, organizando o 
fluxo de veículos. Nos dias 
3 e 4 de novembro, a par-
tir das 7 horas, a rua Vo-
luntário Vitoriano Borges 
será interditada em toda a 
sua extensão. A interdição 
será a partir da rua Eloy 
Chaves, após a rotatória, 

A Prefeitura de Paraibu-
na – por meio da Dire-
toria Municipal de Es-
porte, Turismo e Lazer 
– realizou uma reforma 
na quadra poliesportiva 
“Célio Geraldo da Silva”, 
no Bairro do São Guido.
O local ganhou várias be-
nefeitorias, como: nova 
pintura da quadra e da ar-

na esquina da padaria e, 
no outro sentido, após a 
rotatória do cemitério mu-
nicipal, esquina com a rua 
Francisco de Oliveira. As 
demais vias permanecerão 
liberadas.   Nos dias 10 e 
11 de novembro, a partir 
das 7 horas, a rua Dr. Fre-
derico Machado também 
será interditada para ma-
nutenção da via férrea. A 
interdição será a partir da 
rotatória da Praça Barão 
Homem de Mello, senti-
do linha férrea, e, do outro 
lado, na rua dr Frederico 
Machado, altura do Sin-

quibancada e dos locais no 
entorno do ginásio; troca 
da tela de proteção – atrás 
das traves do gol; e reforço 
na iluminação com a subs-
tituição de dois refletores 
que estavam queimados.
Outro espaço beneficiado 
com a reforma foi à can-
cha de Malha e Bocha - 
localizada atrás do ginásio 

dicado dos Metalúrgicos, 
sendo que o acesso à rua 
7 de Setembro permane-
cerá liberado. As demais 
vias também estarão com 
o trânsito liberado. Impor-
tante destacar que as inter-
dições serão realizadas a 
pedido da MRS Logística. 
O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura alerta os 
motoristas para que evi-
tem os locais interditados 
o máximo possível, para 
prevenir maiores trans-
tornos e morosidade no 
trânsito, principalmen-
te nos horários de pico. 

poliesportivo do Centro 
Comunitário - que tam-
bém recebeu pintura nova.
segundo a Diretoria de 
Esporte, Turismo e La-
zer, as reformas tiveram 
como objetivo oferecer 
melhores condições de 
treino aos atletas, além 
de deixar os espaços com 
um visual mais bonito. 

Manutenção na via férrea 
interditará ruas em Pinda

Ginásio de esportes do 
São Guido e quadra de 

Malha e Bocha, no Centro 
da cidade, ganharam

reforma em Paraibuna

O Poupatempo informa 
que o sistema de solicita-
ção do seguro-desempre-
go do Ministério do Tra-
balho voltou a funcionar 
na maior parte dos postos, 
mas ainda apresenta insta-
bilidades. Os desemprega-
dos que puderem devem 
esperar para dar entrada a 
partir da semana que vem, 
quando o Ministério prevê 
a normalização do sistema 
‘MTE Mais Emprego’. O 
motivo da instabilidade, 
segundo o Ministério, é 
reflexo já previsto da atua-
lização feita pela Dataprev 
no sistema no último final 
de semana. Com instabili-
dade, o sistema pode pro-
vocar bloqueio na hora em 
que a solicitação é feita. 
A orientação da Secretaria 
do Emprego (Sert), caso 
do cidadão esteja no limite 

do prazo para pedir o be-
nefício é dar entrada no se-
guro-desemprego, mesmo 
que gere bloqueio, para 
não perder o direito. Em 
caso de perda do prazo ou 
bloqueio, o pedido deve 
ser feito diretamente nos 
postos do Ministério do 
Trabalho. O prazo para a 
solicitação é de 7 a 120 dias 
corridos a partir da data 
da demissão registrada na 
Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS) 
ou de acordo judicial. 
O Poupatempo esclare-
ce que todos os demais 
serviços continuam sen-
do prestados normalmen-
te nas suas 67 unidades 
no Estado de São Paulo.
Requisitos para pedir 
o seguro desemprego: 
·        Ter recebido pelo 
menos 18 salários, con-

secutivos ou não, não ne-
cessariamente da mesma 
empresa, nos últimos 24 
meses imediatamente an-
teriores à data da demissão. 
·        Ter trabalhado com 
registro na Carteira de 
Trabalho (CTPS) por, 
pelo menos, 18 meses, 
consecutivos ou não, nos 
últimos 36 meses ante-
riores à data de demis-
são (não necessariamen-
te na mesma empresa). 
·        Solicitar no período 
de 7 a 120 dias corridos 
a partir da data da demis-
são registrada na Cartei-
ra de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) 
ou do acordo judicial. 
·        Ter sido demiti-
do sem justa causa ou 
por dispensa indireta.
Mais informações em www.
poupatempo.sp.gov.br

Nota de esclarecimento 
sobre o seguro

desemprego

A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será realiza-
da no dia 22 de novembro, 
sendo a mesma organizada 
pelo Secretaria de Espor-
tes e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
respeitando-se o regula-
mento elaborado pelo or-
ganizador da prova e que 
se passa a ser transcrito 
nos itens abaixo descritos:
Dos participantes:
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
Das inscrições:
As inscrições serão limi-
tadas a 500 participantes 
e poderão ser realizadas 
até o dia 16/11/2015. Te-

rão o custo de R$35,00 
mais a taxa de adminis-
tração do site. Não haverá 
inscrição no dia da prova.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 21/11/2015 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 
18 anos só poderão par-
ticipar da prova pedestre 
mediante autorização dos 
pais, técnicos ou respon-
sáveis, os quais assumirão 
a responsabilidade pelo 
atleta no que diz respeito 
a sua saúde e a possíveis 
acidentes antes, durante 
e depois do encerramento 
da prova. A idade míni-
ma para a participação da 
Prova Pedestre será de 16 

anos , isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-
gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:
A prova acontecerá no 
dia 22 de Novembro de 
2015 – Domingo, às 8:00 
horas, saindo e chegando 
na Praça Geraldo Costa, 
em frente a antiga Estação 
Ferroviária, num percur-
so de 8.000 metros, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Da Premiação:
Para os atletas que chega-
rem em 1º, 2º, 3º, lugares 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
todos os atletas receberão 
medalhas de participação.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site: www.ins-
cricaonacorrida.com.br

Inscrições abertas para 
XXXII Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser 
contraídas pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo 
provou que seres humanos submetidos às baixas temperaturas correm mais riscos 
de contrair essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, 
as pessoas passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita 
a contaminação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no 
inverno.
***
Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita pressa. 
Uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola!
A outra retrucou:
- Primeiro eu, que moro muito longe!
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não. Primeiro é você. Não ouviu o moço dizer?
***
A vizinha bate a porta e reclama para a mãe do garoto:
- Esse moleque passa o dia inteiro me imitando!
A mãe vira-se para o garoto e diz:
- Eu já não te falei para você parar de bancar o idiota?
***
Uma mulher entra em uma loja de roupas e pergunta:
- Vocês vendem vestido de noite?
- Não, de noite estamos fechados!
***
O avô está passeando na rua com o neto e o avô diz:
- O teu professor vem vindo. Esconda-se porque você não foi à aula hoje.
E o neto retruca:
- Quem tem que se esconder é o senhor, vô! Porque eu disse que ia ao seu enterro!
***
Manoel está tomando banho e grita para a Maria:
- Ô Maria, me traga um xampu...
E Maria lhe entrega o xampu. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traga outro xampu...
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus...

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que precisamos de 
alguém. E por mais que tenhamos tudo que queremos ter um dia sempre admitimos 
que trocaríamos tudo que temos para compartilhar quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da 
qualidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abu-
se das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem 
o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trate objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.

A Escola Digital, plataforma 
de busca com recursos digi-
tais de aprendizagem, apoia a 
campanha Internet na Escola, 
mobilização social em prol da 
universalização de internet rápi-
da que visa conseguir 10 mega 
de conexão em todas as escolas 
públicas do Brasil até o final de 
2016. A iniciativa da Fundação 
Lemann e do Instituto Inspi-
rare, em parceria com a Rede 
Nossas Cidades e o Instituto de 
Tecnologia e Sociedade (ITS), 
foi lançada em agosto e já con-
ta com mais de 20 mil e-mails 
enviados à presidente Dilma 
Rousseff e mais de 25 mil tes-
tes de velocidade da internet 
realizados em escolas públicas.
A Escola Digital, criada pelo 
Instituto Inspirare, Instituto 
Natura e Fundação Telefônica 
Vivo, traz animações, jogos, 
simuladores e aplicativos – en-
tre outros tipos de mídia – que 
cobrem todas as disciplinas da 
educação básica – selecionados 
pelo TIC Educa, responsável 
pela curadoria do conteúdo. A 
plataforma é totalmente gra-
tuita. O ambiente virtual foi 
desenvolvido com o intuito de 
imprimir mais agilidade e pre-
cisão na busca por objetos di-
gitais de aprendizagem. A 
plataforma também reúne fer-
ramentas de ensino e aprendi-
zagem que podem ser utilizadas 
dentro e fora da sala de aula.
“A internet rápida permite colo-
car cada vez mais a tecnologia 
a serviço do aprendizado, de-
mocratizando o acesso a recur-
sos pedagógicos de qualidade e 
promovendo a personalização, 
para que alunos com diferentes 
perfis aprendam no seu ritmo e a 
partir de seus interesses e neces-
sidades”, afirma Anna Penido, 
diretora do Instituto Inspirare.
Para Maria Slemenson, gestora 
do projeto Escola Digital, “as-
sim como nas frentes econômica 
e social já estão sendo feitos es-
forços, mas ainda devemos tra-
balhar muito para a inclusão de 
uma parcela mais carente da po-
pulação, não podemos esquecer 
da inclusão digital. Hoje, pesso-
as que não têm acesso à internet 
ficam, de certa forma, excluídas 

de uma série de atividades, in-
clusive – cada vez mais – a edu-
cação. A iniciativa da campa-
nha é formidável, pois trabalha 
neste sentido, e em sua máxima 
potencialidade permitiria que 
professores e estudantes de todo 
o país tivessem acesso a ferra-
mentas como a Escola Digital.”
A campanha, cuja estratégia é 
disseminar um recurso impor-
tante para transformar a educa-
ção no país, está alinhada à ex-
pectativa da Escola Digital para 
que mais e mais redes públicas 
de ensino adotem a plataforma 
como apoio para as práticas 
pedagógicas, promovendo o 
uso qualificado das tecnolo-
gias com objetivo de melhorar 
a educação. Para participar da 
campanha Internet na Escola O 
site www.internetnaescola.org 
disponibiliza três ferramentas. 
A primeira é um espaço para 
mandar um e-mail à presidente 
Dilma Rousseff, reforçando o 
pedido por uma internet mais 
rápida na rede pública de ensi-
no. O teste de velocidade e co-
nexão é o segundo instrumento, 
adaptado a partir de um bem-su-
cedido projeto norte-americano. 
Com ele, é possível descobrir 
rapidamente qual é a velocida-
de da internet da escola. A me-
dição poderá ser realizada por 
qualquer pessoa, de preferência 
a partir dos computadores da 
instituição de ensino. A tercei-
ra ferramenta é uma forma de 
mobilizar mais pessoas para a 
campanha, ao promover o Dia 
da Conectividade para marcar a 
luta pelo avanço da internet nas 
escolas, com ações realizadas 
em diversas escolas do país, em 
23 de outubro, com o objetivo 
de ajudar a puxar o “Bonde da 
Conexão”. Curta a campanha no 
Facebook: www.facebook.com/
internetnaescola. A educação 
brasileira enfrenta desafios, mas 
uma internet rápida nas escolas 
pode ajudar a virar esse jogo! 
Escola Digital Inteiramente 
gratuita, a Escola Digital tem 
sido acessada em todo o Brasil 
por redes estaduais, municipais, 
escolas públicas e privadas. 
Criada em 2013, a plataforma 
de busca nasceu da crença de 

que a tecnologia é uma impor-
tante aliada do aprendizado e 
um instrumento de promoção 
de igualdade de oportunidades. 
Nesse contexto, a iniciativa res-
ponde ao objetivo de facilitar o 
acesso de educadores, escolas e 
redes de ensino a materiais edu-
cativos para enriquecer e dina-
mizar as práticas pedagógicas; e 
dá apoio a estudantes que que-
rem aprofundar seus estudos e a 
familiares ou responsáveis inte-
ressados em participar da edu-
cação de seus filhos. São mais 
de quatro mil objetos digitais 
de aprendizagem, com indica-
ções de vídeos, games, anima-
ções, videoaulas, infográficos e 
mapas, todos categorizados por 
disciplina, série, tema, tipo de 
mídia e idioma. O site oferece 
também informações adicionais 
sobre o nível de acessibilida-
de para pessoas com deficiên-
cia, tipo de licença de uso e se 
possuem versão off-line. Além 
disso, indica recursos digitais 
capazes de apoiar a criação de 
novos objetos de aprendizagem; 
trabalhos com temas transver-
sais; e realização de projetos na 
comunidade, entre outras possi-
bilidades educativas. A iniciati-
va conta com a colaboração téc-
nica do TIC Educa, responsável 
pela curadoria do conteúdo.
Em 2015, novas funcionalida-
des foram agregadas à platafor-
ma, inclusive a possibilidade de 
personalizar a identidade visu-
al e os conteúdos, que cobrem 
todos os temas curriculares da 
educação básica. A plataforma 
mãe www.escoladigital.org.br 
possui ampla possibilidade de 
customização. Secretarias da 
educação dos seguintes esta-
dos já têm a customização: São 
Paulo, Paraná, Pará, Pernam-
buco, e Santa Catarina; além 
dos municípios de: Fortaleza 
(CE), Salvador (BA), Caça-
pava (SP), Mogi Mirim (SP), 
Potim (SP) e Jacareí (SP). Em 
São Paulo, a plataforma ganhou 
a versão Aventuras Currícu-
lo+, voltada para a recupera-
ção da aprendizagem em Lín-
gua Portuguesa e Matemática.
Escola Digital, a educação 
do futuro é o nosso presente.

Escola Digital apoia
campanha por internet

rápida nas escolas públicas
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Presencial e online, even-
to terá carros e motocicletas
apreendidos por infrações 
de trânsito, entre eles 36 
que podem voltar a circu-
lar; mais informações podem 
ser obtidas no sie do leiloeiro
O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) realiza na quarta-feira 
(4/11) um leilão de carros e mo-
tocicletas apreendidos por infra-
ções de trânsito em Aparecida. 
Poderão ser arrematados 334 
veículos, entre eles 36 com di-
reito a documentação, ou seja, 
que podem voltar a circular. 
Os demais são destinados ao 
desmonte para revenda das 
autopeças ou reciclagem. O 
número, porém, está sujeito a 
alterações, pois o proprietário 
pode regularizar a situação de 
seu veículo e retirá-lo do pátio. 
O leilão será tanto presen-
cial quanto online, às 10h de 
quarta-feira (4/11). Os lan-
ces presenciais ocorrerão no 
Umuarama Clube de Apare-
cida (Avenida Padroeira do 
Brasil, 81, bairro São Roque, 
em Aparecida).  Mais infor-
mações podem ser obtidas no 
site do leiloeiro responsável: 
www.euamolei lao.com.br. 
Os veículos poderão ser visi-
tados por possíveis compra-
dores nesta sexta-feira (30/10) 
e na terça (3/11), das 9h às 
17h, e na quarta (4/11), das 
8h às 10h. O pátio Remotran 
fica na Estrada Vale do Sol, 
380, Pedro Leme, em Roseira. 
Pessoas físicas podem adquirir 
apenas veículos com direito a 
documentação. O pagamento 
deve ser feito à vista. Após o ar-
remate de um bem com direito a 
documentação, os débitos ficam 
quitados e é necessário emitir 
novo documento para o veículo. 
Já os veículos destinados a des-
monte e reciclagem só podem 
ser comprados por empresas 
do setor que já tenham solicita-
do credenciamento ao Detran.
SP. Essas empresas precisam 
comprovar ter condições de 
efetuar todos os procedimentos 
necessários após o arremate, 
como equipamentos adequados 
para desmonte e descontami-
naçãodos veículos (retirada de 

“Cliente Oculto” está dis-
ponível para pequenos 
negócios da Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte
 Com o objetivo de esti-
mular as micro e peque-
nas empresas a aprimorar 
o atendimento ao clien-
te, o Sebrae-SP lançou 
o “Cliente Oculto”, uma 
nova ferramenta do pro-
grama Sebrae Inova que 
já está disponível para os 
empresários da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
Aplicado indi-
vidualmente, o 
“Cliente Oculto” consis-
te em uma visita de con-
sultores especializados 
contratados pelo Sebra-
e-SP ao empreendimento 
para a realização de uma 
pesquisa de qualidade, 
feita de forma sigilosa.
Após a visita, o consultor 
que atuou de forma anô-
nima realizará um com-
pleto diagnóstico sobre 
a experiência vivenciada 

combustível, óleo do motor e 
do freio, baterias e pneus), evi-
tando a contaminação do solo.
“Via rápida” — Em 29 de se-
tembro, o governador Geral-
do Alckmin sancionou a lei 
15.911, que institui a “via rápi-
da” para os procedimentos de 
leilão de veículos apreendidos 
pelo Detran.SP. Aprovado pela 
Assembleia em 3 de setembro, 
ela agiliza os leilões ao permi-
tir algumas novidades. Entre 
elas está a possibilidade de os 
órgãos paulistas que integram 
o Sistema Nacional de Trân-
sito firmarem convênios para 
serviços de remoção, depósito 
e guarda de veículos, além da 
realização conjunta de leilões.
A “via rápida” vai possibilitar 
ainda uma administração mais 
eficiente dos pátios, já que have-
rá mais rotatividade e menos ve-
ículos nesses locais. Como fica-
rão retidos por um prazo menor, 
carros e motos também estarão 
menos sujeitos à ação do tempo.
Além disso, ela estabelece a 
reclassificação dos veículos 
não arrematados para que se-
jam dispostos no leilão seguin-
te. Se, por exemplo, um carro 
com direito a documentação 
(que poderá voltar a circular nas 
ruas) não tiver comprador num 
evento, ele será reclassificado 
para um leilão próximo como 
“veículo em fim de vida útil 
para desmonte” (isto é, o com-
prador vai desmontá-lo e reven-
der as autopeças). Se mesmo 
assim ele continuar sem lances, 
será renomeado como “sucata 
veicular para reciclagem”.  Ou 
seja, por mais que não ocorra o 
arremate, o veículo será cons-
tantemente relacionado a leilão.
O Detran.SP tem feito siste-
maticamente leilões em todo o 
Estado: de janeiro a setembro 
deste ano, 76.238 veículos de 
todos os tipos foram arremata-
dos em 229 eventos. Em 2015, 
houve ainda uma intensificação 
da modalidade online, que até 
então ocorria de forma esporá-
dica. Neste ano, 40% dos lei-
lões no Estado foram virtuais. O 
valor arrecadado no arremate é 
destinado aos custos do leilão, 
tais como serviços de remo-
ção, estadia, tributos e multas.

como cliente, apresentan-
do os pontos a melhorar 
e as soluções para que o 
empresário possa realizar 
as adequações e correções 
em seu negócio, seguindo 
uma trilha de desenvolvi-
mento em gestão. É uma 
oportunidade para avaliar 
os funcionários, identificar 
prioridades para investi-
mentos e melhorias, inclu-
sive nas avaliações online.
No segmento da hotela-
ria, por exemplo, o “falso 
hóspede” analisa todo o 
atendimento – do check-in 
ao check-out -, os serviços 
de quarto, os equipamen-
tos, a limpeza e todos os 
demais itens que fazem 
parte da diária do cliente. 
Além dos meios de hos-
pedagem, o Cliente 
Oculto será aplicado em 
empresas do comércio va-
rejista, imobiliárias, bares 
e restaurantes da região.
Para o gerente regional do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos, Rodrigo Ma-
tos do Carmo, a ferramen-

Regras – Os leilões são reali-
zados conforme determina a 
legislação federal. Atualmente, 
o veículo apreendido por in-
fração às leis de trânsito (falta 
de licenciamento, por exem-
plo) pode ir a leilão caso não 
seja reclamado por seu pro-
prietário em 90 dias, exceto 
os que têm pendência judicial.
A partir de 2016, o veículo po-
derá ser levado a leilão público 
caso não seja reclamado por seu 
proprietário no prazo de 60 dias. 
A expectativa é que, com a nova 
regra, o processo se torne mais 
célere.  A alteração foi estipulada 
pela lei federal 13.160, sancio-
nada em 25 de agosto deste ano. 
Quando o veículo é destinado 
a leilão, o proprietário é notifi-
cado e tem prazo para reavê-lo. 
Caso não se pronuncie, ele é 
notificado por edital, publicado 
uma vez no Diário Oficial do 
Estado e no portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br), dando 
novo prazo para a retirada do 
veículo, após a quitação dos 
débitos existentes e das despe-
sas com a remoção e estadia no 
pátio. Depois de todas as noti-
ficações, se o proprietário não 
fizer a retirada, o veículo pode 
ser relacionado para leilão.
É importante ressaltar que o 
Detran.SP é responsável apenas 
por veículos apreendidos pela 
Polícia Militar, no perímetro ur-
bano das cidades, por infrações 
previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) que compe-
tem ao Estado fiscalizar, como 
disputa de racha, manobra pe-
rigosa na via, falta de licencia-
mento, veículo sem placa ou 
com a placa ilegível. Veículos 
apreendidos por estacionamen-
to irregular, por exemplo, são 
de responsabilidade das prefei-
turas. Aqueles apreendidos em 
estradas são de responsabilida-
de dos órgãos de trânsito que 
atuam em rodovias, como o De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) e a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). Veículos 
apreendidos por envolvimento 
em crimes são de responsabi-
lidade da Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP) e aque-
les com pendências judiciais 
competem ao Poder Judiciário.

ta pode trazer benefícios 
práticos para as empresas 
e prepará-las para oferecer 
um atendimento diferen-
ciado nas vendas de Natal.
“O Cliente Oculto oferece 
uma a possibilidade do em-
presário perceber mais cla-
ramente o olhar do cliente 
e se preparar para atender 
às expectativas. Em um 
momento econômico de 
retração no consumo, é 
importante aprimorar o 
atendimento”, comentou.
O Sebrae Inova é uma par-
ceria do Sebrae, Senac, Se-
nai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) 
e Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), 
trazendo soluções de 
gestão empresarial, ino-
vação, tecnologia, aces-
so a mercado e crédito.
Mais informações sobre 
o Cliente Oculto podem 
ser obtidas nos Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP 
de São José dos Campos 
- (12) 3519-4810 e Guara-
tinguetá – (12) 3128-9600

DetranSP faz leilão
de 334 veículos
em Aparecida 

Sebrae-SP lança produto 
para auxiliar empresas a 
melhorar o atendimento
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Pindamonhangaba é uma 
cidade com muitas atra-
ções e será apresentada no 
programa Turismo Sertão, 
uma produção indepen-
dente, veiculada pela rede 
de televisão Band Vale. O 
programa vai ao ar no dia 

O festival de teatro mais 
tradicional da região co-
meça neste domingo (1º), 
às 21 horas, no Teatro Gal-
pão, com a apresentação 
do espetáculo convidado 
“Chica Boa”, com o grupo 
Núcleo Chica Boa, de São 
Paulo. As apresentações 
competitivas do Feste co-
meçam na segunda-feira 
(2), às 15 horas, com a 
categoria infantil. Espetá-
culos da categoria adulta 
serão apresentados sem-
pre às 21 horas, no Teatro 
Galpão. Os infantis, tam-
bém no Teatro, às 15 ho-
ras. Já a categoria rua será 
no Bosque da Princesa, às 
10 e 15 horas, de acordo 
com a programação, que 
pode ser conferida no site 
oficial da Prefeitura, www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, clicando no banner do 
Feste. Mais uma vez, o 

31 de outubro, às 8 horas.
O programa Turis-
mo Sertão tem obje-
tivo de divulgar as 
músicas regionais e os 
atrativos de turismo do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. Pinda fará par-

Feste participa da cam-
panha Natal Solidário, do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, por isso, os ingres-
sos serão solidários e po-
derão ser trocados por um 
brinquedo na bilheteria do 
Teatro, uma hora antes de 
cada espetáculo. O Feste é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura, com 
organização do Departa-
mento de Cultura. Outras 
atividades Além dos espe-
táculos, o Festival Nacio-
nal de Teatro terá progra-
mação de papos verticais e 
a oficina “Arquiteturas do 
Corpo – História, teoria e 
prática da bodyart e além”, 
com Marcelo Denny, nos 
dias 11, 12, 13, e 14 de 
novembro, das 15 às 18 
horas, no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 

te da segunda edição do 
programa, ele foi grava-
do com o projeto Conhe-
ça Pindamonhangaba, o 
qual leva os munícipes 
para conhecer os atrati-
vos de turismo que rece-
bem turistas no município. 

I e Dona Leopoldina. As 
inscrições estão abertas no 
Departamento de Cultural, 
telefones 3642-1080 ou 
3643-2690. Os papos ver-
ticais serão nos dias 6, 10 
e 15, no museu e no Pala-
cete 10 de Julho. No dia 6, 
o tema será “Dramaturgia 
da imagem e diálogos para 
além do dialogismo – fron-
teiras poéticas e políticas 
do contemporâneo”, com 
o debatedor Evill Rebou-
ças, das 15 às 17 horas, no 
museu. No dia 10, o tema 
é “O espaço Cênico Con-
temporâneo: novas de-
mandas para o ator”, com 
o debatedor Ipojucan Pe-
reira, das 19 às 21 horas, 
no Palacete 10 de Julho. E 
no dia 15, o tema “O corpo 
construindo uma drama-
turgia”, com o debatedor 
Eduardo Coutinho, das 
15 às 17 horas, no museu.

Pinda é apresentada no 
Turismo Sertão

38º Feste começa no 
domingo em Pinda


