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A GAzetA dos Municípios

Professores da Rede 
Municipal de Ensino
são homenageados

em Pindamonhangaba

Prefeitura de Pinda realiza 
doação de mudas de árvores 

dias 27 e 28 de outubro

Na quarta-feira (26), acon-
teceu no Teatro Galpão, às 
18h30, o evento em ho-
menagem ao Dia dos Pro-
fessores, promovido pela 
Secretaria de Educação e 
Cultura do município.A 
noite terá início com a pa-
lestra “Ensinando e Apren-
dendo com prazer: a neu-
rociência entra em ação”, 
ministrada pelo professor 
Nino Paixão, além da pre-
miação dos professores 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza mensal-
mente doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e para calça-
das. A doação de outubro 
será feita nos dias 27 e 28.
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-
reço para fazer a retirada. 

que se destacaram no ano 
de 2016.
De acordo com a sinopse 
da palestra, será trabalha-
do sobre os neurotrans-
missores responsáveis por 
estimular as estruturas 
cerebrais, desencadeando 
as sensações de prazer e 
motivação. O objetivo é 
propor ações e estratégias 
pedagógicas a serem apli-
cadas para a motivação dos 
alunos, consequentemente 

Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas, 
e cada pessoa pode levar 
até 30 mudas de plantas, 
sendo 12 nativas, cinco 
frutíferas, dez de pingos 
de ouro e três mudas de 
árvores apropriadas para 
calçadas.
De acordo com as infor-
mações do Departamen-
to de Meio Ambiente, as 

melhorando a eficiência 
do trabalho dos professo-
res, que devem estar emo-
cionalmente inseridos nas 
atividades em sala de aula.
Os professores que rece-
berão o prêmio de Desta-
que do Ano foram escolhi-
dos pelos colegas de sua 
unidade de ensino, entre 
escolas, CMEIs e projetos 
educacionais. Ao todo, 60 
profissionais da Educação 
forão premiados.

pessoas que pegarem as 
mudas neste mês podem 
retirá-las novamente após 
60 dias.
A doação é realizada 
no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pi-
res, s/nº, próximo ao  
Maricá. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 3645-1494 e 
3643-2477.

Taubaté recebe nova 
etapa do Circuito
Cultural Paulista

Taubaté recebe no próxi-
mo domingo, dia 30, às 
17h, mais uma etapa do 
Circuito Cultural Paulista, 
no Parque do Itaim.
“O Canto das Vitaminas 
– Terceiro Acto” conta a 
história de uma menina 
que não gosta de comer e 
por isso está cada vez mais 
fraca e desanimada. Pre-
ocupada, sua mãe a leva 
ao médico, também cien-

tista e conhecido por criar 
equipamentos estranhos e 
invenções malucas. Uma 
destas invenções faz com 
que a menina e o médico 
partam para uma viagem 
cheia de aventuras e sus-
pense.
A criação e direção é de 
Biah Carfig, e o elen-
co é composto por  
Mariana Sancar – Biah 
Carfig – Valéria Tosta – 

Vanessa Scorsoni – Fabri-
cio Bini – André Farias e 
Mateus Lobo.
O evento, que tem classifi-
cação etária livre e entrada 
franca, é uma realização 
do Governo do Estado, da 
APAA (Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte) 
e da Prefeitura de Taubaté.
O Parque do Itaim  
fica na avenida São Pedro, 
2.000

AJUDANTE DE COZINHA
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL
CAMAREIRO HOTEL
CONFEITEIRO
ENCARREGADO DE  

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

TELEMARKETING
MOTOBOY
PEDREIRO DE FACHADA
RECEPCIONISTA BILINGUE

PCD – pessoas com deficiência
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Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha ano-
tações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. 
Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, con-
sidere-se um comedor de stress. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão. 
Existem muitas razões para comermos mais do que o necessário. Trabalhe com 
essas anotações e observe o seu progresso na alimentação. Tem gente que acha 
que comendo menos vai emagrecer, mas na realidade é que a falta de comida 
provoca um impacto no seu metabolismo corporal e a partir do momento em que 
você volta a comer, ganhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corre-
tamente especialmente em relação às proteínas, nossas reservas musculares tor-
nam-se debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a pri-
meira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo de sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelece uma rotina alimentar adequada, você vai perder peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fobia de 
carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito importantes 
para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, são bons para o 
humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte de alimentos provoca 
deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas comer bem. É im-
portante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer enquanto assiste 
TV, lê ou mexer no computador. Se  você não se concentrar na comida é mais ou 
menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Pedrinho resolveu ser escoteiro e no primeiro dia de aula chegou em casa todo 
feliz. A mãe foi logo perguntando:
- Fez a boa ação de hoje, filho?
- Fiz mãe, mas deu um trabalhão! Ajudei uma idosa senhora a atravessar a rua.
- Mas isso não é trabalho algum. Respondeu a mãe.
- Não, hein! Você precisava ver. A senhora não queria atravessar de jeito ne-
nhum.
***
O médico aconselha:
- O senhor vai parar de beber cerveja, durante dois anos e só vai beber leite.
- Outra vez, doutor?
- O que? O senhor já fez esse tratamento?
- Claro que sim, foi durante os dois primeiros anos da minha vida.
***
Um preso para o outro:
- Por que você foi condenado?
- Por nada.
- Ora, vá contar essa prá outro!
- É sério, foi por nada mesmo. Roubei uma carteira que não havia nada.
***
No ônibus, o gozador grita:
- Neste ônibus, da metade pra frente, só tem gay!
O motorista, imenso mal humorado, freia bruscamente o ônibus derrubando vá-
rios passageiros, chega perto do engraçadinho e pergunta:
- Agora você quer me dizer quem é gay?
- Sinto muito, diz o gozador. Com essa freada, o senhor misturou todo mundo,

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A 
existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você 
venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para 
orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bên-
çãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para lamentar-se, raciocine 
sobre o assunto e retifique a falha havida porque somente assim, a existência 
lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver bem se não aprendemos a 
conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda 
vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos 
os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu 
ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho de viver.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A hu-
manidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminha-
rem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não 
se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a 
ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam 
oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente 
as capacidades. Nem todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma 
só é a esperança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silên-
cio, a caminhada dos homens.

Pensamentos, provérbios e citações

Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.

Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.

Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.

Há heróis para o bem e para o mal.

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.

O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
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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. 
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das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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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.

Desfile de moda no Shopping 
Pátio Pinda terá a participação 

de ator nacional

Agência Daphne Vale pro-
move um dia de muito es-
tilo com a presença do ator 
Dudu Oliveira
No dia 30 de outubro, do-
mingo, das 19h30 às 22h, 
o Shopping Pátio Pinda, 
em parceria com a Agên-
cia Daphne Vale, pro-
move o desfile “Fashion 
Model Brasil”, evento 
que marcará a celebração 
dos alunos que estão con-

cluindo o curso de mode-
lo e manequim, organiza-
do pela própria agência.  
A ação terá a presença do 
ator da Record como pa-
drinho: Dudu Oliveira, da 
novela “A Terra Prometi-
da”. O artista estará a todo 
o momento atendendo aos 
fãs e distribuindo autógra-
fos.
Modelos profissionais e 
alunos do curso de mo-

delo e manequim par-
ticiparão dos desfiles.  
Esse curso é oferecido de 
duas a três vezes por ano, 
com o tempo de conclusão 
de dois a três meses. Para 
participar, é preciso es-
tar agenciado na Daphne 
Vale, que disponibiliza as 
aulas para a pessoa ter sua 
formação como modelo. 
Mais informações no nú-
mero: (12) 97405-3353.
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Proximidade do verão exige ainda mais
atenção no combate ao Aedes aegypti

Foi em outubro do ano 
passado que, pela primeira 
vez, o Governo Federal se 
pronunciou oficialmente 
sobre o surto de microce-
falia em bebês provocado 
pelo Zika vírus.  Hoje, 
mais de 3 mil casos sus-
peitos estão sendo inves-
tigados pelo Ministério da 
Saúde. Sendo mais de dois 
mil já confirmados.
O Zika vírus é transmiti-
do pelo Aedes aegypti, o 

mesmo mosquito da den-
gue e da chikungunya. E 
como ainda não se desco-
briu uma forma eficiente 
de combate ao mosquito, 
o melhor remédio conti-
nua sendo a prevenção, ou 
seja, a redução das possi-
bilidades da criação e re-
produção do Aedes.
Embora as medidas sejam 
bem conhecidas, a repeti-
ção é importante porque 
a eficiência do controle 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 77, Termo nº 6422
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL FERNANDES FERREIRA e TAI-
RINE BOTTOSSE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 26 de janeiro de 1985, de profissão técnico em logistica, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Jarbas Silva Pinto, nº 94, 
Residencial Ana Cândida, nesta cidade, filho de ALAOR GOMES FERREIRA, 
falecido em São José dos Campos/SP e de MARISA FERNANDES MUNHOZ, 
de 55 anos, nascida na data de 12 de junho de 1961, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 7 de fevereiro de 1991, de profissão farmacêutica, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua São João, nº 121, Vila Santo Antonio, nesta cidade, 
filha de SÉRGIO HENRIQUE BOTTOSSE, de 50 anos, nascido na data de 5 de 
março de 1966, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP 
e de BENEDITA FÁTIMA BETONI BOTTOSSE, de 55 anos, nascida na data 
de 18 de janeiro de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 76, Termo nº 6421
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL MAGALHÃES LEME e CARLA 
LARISSA ALVES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo arti-
go 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cruzeiro 
- SP, nascido em 10 de agosto de 1993, de profissão ajudante de motorista, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Papa Pio XII, nº 205, Parque 
Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de FRANCISCA FERREIRA LEME 
DA QUINTA, de 57 anos, nascida na data de 6 de fevereiro de 1959, residente e 
domiciliada em Areias/SP, natural de Areias/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 10 de junho de 1998, de profissão estagiária, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ CAR-
LOS ALVES, de 42 anos, nascido na data de 21 de fevereiro de 1974, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA BERENICE 
DO PRADO, de 32 anos, nascida na data de 30 de novembro de 1983, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixa-
do em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

exige cuidados permanen-
te com os criadouros dos 
mosquitos nas residências, 
lembrando que, segundo o 
Ministério da Saúde, 2/3 
dos criadouros do Aedes 
ocorrem no interior dos 
domicílios.
Com a proximidade do 
verão, época mais propí-
cia para a proliferação do 
mosquito, é importante re-
forçar ainda mais a atenção 
com o problema. Por isso, 
o Biólogo Horacio Teles, 
membro do CRBio-01 
– Conselho Regional de 
Biologia – 1ª Região (SP, 
MT e MS), lembra 10 cui-
dados fundamentais para 
a redução dos riscos de 
transmissão das doenças:

- Tonéis e caixas d’água 
devem estar bem fecha-
das;
- Manutenção da limpeza 
das calhas;
- Armazenamento de gar-
rafas com a boca para bai-
xo;
- Utilização de tela nos ra-
los; - Lixeiras devem estar 
sempre bem tampadas;
- Colocação de areia nos 
pratos de vasos de plantas;
- Limpeza dos bebedou-
ros de animais com escova 
ou bucha; - Acondiciona-
mento de pneus em locais 
cobertos; - Eliminação da 
água sobre as lajes; - Cole-
ta e eliminação de detritos 
e entulhos em quintais e 
jardins.

Pátio Pinda promove 
a campanha “Outubro 

Rosa” com pockets 
shows e mutirão para 
orientação ao público

Com o tema “Existe um 
Laço entre Nós”, iniciativa 
oferece três dias de cons-
cientização sobre o câncer 
de mama
Visando à conscientização 
sobre o câncer de mama, 
o Shopping Pátio Pinda, 
em parceria com o GAPC 
(Grupo de Apoio a Pesso-
as com Câncer), promove, 
de 27 a 29 de outubro, a 
ação “Existe um Laço en-
tre Nós”. Durante os três 
dias, serão distribuídos 
folhetos sobre prevenção 
e cuidados com a doença. 
Também haverá orienta-
ções sobre o autoexame e 
medição da pressão san-
guínea com a equipe da 
Drogasil. Além disso, os 
participantes poderão con-
ferir pockets shows pro-
gramados especialmente 

para esse período.
Confira a programação 
completa:
• 27 de outubro:
Às 19h: Pocket Show com 
a banda Overpop Acústi-
co, na Praça de Alimenta-
ção.
• 28 de outubro: 
A partir das 10h: ônibus do 
GAPC, no estacionamento 
do shopping. 
Às 19h: Pocket Show com 
Carminha Cunha, na Praça 
de Alimentação.
• 29 de outubro: 
A partir das 10h: ônibus do 
GAPC, no estacionamento 
do shopping. 
Às 19h: Pocket Show com 
Renata e Gustavo, na Pra-
ça de Alimentação.
Shopping Pátio Pinda
Construído em uma área 
de 120 mil metros qua-

drados, o Shopping Pátio 
Pinda é resultado de um 
investimento de R$ 150 
milhões e já se consolidou 
como um espaço de com-
pras, lazer e convivência 
para moradores de Pin-
damonhangaba e região.  
O empreendimento gera 
cerca de 2.400 empregos 
diretos e indiretos e ofere-
ce uma infraestrutura com 
mais de 130 lojas – cinco 
âncoras e duas megalojas 
–, quatro salas de cinema 
da rede Cineflix, sendo 2 
salas 3D, uma diversifi-
cada praça de alimenta-
ção, supermercado e ainda 
1.300 vagas de estacio-
namento. Inaugurado em 
21 de novembro de 2013, 
o empreendimento é ad-
ministrado pela AD Sho-
pping.
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Taubaté busca virada e 
vaga nas semifinais do 

Paulista sub 17

Meninas do handebol 
buscam conquista

inédita nesta semana 
em Taubaté

Taubaté Handebol busca tri Paulista nesta semana

A equipe sub 17 do Tauba-
té terá uma difícil mis-
são no próximo sábado, 
dia 29, às 11h, em Jarinú, 
quando precisará vencer 
o Red Bull por dois gols 
de diferença, caso que-

As meninas do handebol 
de Taubaté buscam uma 
conquista inédita nesta 
quinta-feira, dia 27, às 
17h, contra o Santo An-
dré, no ginásio do Eme-
cal. As taubateanas podem 
conquistar a medalha de 
bronze no Campeonato 
Paulista pela primeira vez, 
caso vençam as garotas do 
Grande ABC, em jogo úni-

O Taubaté Handebol bus-
ca o bicampeonato Paulis-
ta contra o Pinheiros nes-
ta semana. O 1º jogo será 
nesta terça-feira, dia 25, às 
20h, em São Paulo. A 2ª 
partida está marcada para 
quinta-feira, dia 27, às 
19h15, no ginásio do Eme-
cal. Caso haja a necessida-
de de uma 3ª partida, os 

ria avançar ainda mais 
no Campeonato Paulista.  
É a primeira vez que os 
taubateanos chegam as 
quartas-de-finais da com-
petição. No último sába-
do, dia 22, o Burrinho foi 

co.
O jogo também servirá de 
preliminar para a 2ª parti-
da da final entre Taubaté 
e Pinheiros pelo Campe-
onato Paulista masculino. 
Os times se enfrentam às 
19h15, também no Eme-
cal. Campanha Natal Azul: 
A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza a 

times irão se enfrentar no 
próximo sábado, dia 29, 
ainda sem horário defini-
do, em Taubaté.
Campanha Natal Azul: 
A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer,  
realiza a campanha Natal 
Azul, que visa arrecadar 
brinquedos em bom esta-

derrotado, em casa, por 1 
a 0, pelo mesmo adversá-
rio. Caso o alvi azul vença 
pelo mesmo um gol de di-
ferença, a vaga para as se-
mifinais será decidida nos 
pênaltis.

campanha Natal Azul, que 
visa arrecadar brinquedos 
em bom estado, que serão 
distribuídos para crianças 
carentes em escolas e cre-
ches da cidade. Portanto, 
para quem for acompanhar 
o jogo lembre-se de levar 
um brinquedo em bom es-
tado ao ginásio para doa-
ção. A entrada para a parti-
da é franca.

do, que serão distribuídos 
para crianças carentes em 
escolas e creches da cida-
de. Portanto, para quem 
for acompanhar os jogos 
em Taubaté lembre-se de 
levar um brinquedo em 
bom estado ao ginásio 
para doação. As entradas 
para as partidas são gratui-
tas.

Estudantes devem se 
cadastrar no CIEE para 
Processo Seletivo da 
Prefeitura de Pinda

Os estudantes interessados 
em participar do proces-
so seletivo para estagiar 
em 2017 na Prefeitura de 
Pindamonhangaba, deve-
rão se cadastrar no site do 
CIEE e aguardar a publi-
cação do edital, que está 

prevista para o início de 
novembro. O concurso 
para estagiários acontece 
em parceria com o Centro 
de Integração Empresa Es-
cola – CIEE, e, para par-
ticipar, o candidato deve 
estar inscrito ou com o ca-

dastro atualizado no www.
ciee.org.br.  Podem se ins-
crever os candidatos que 
estiverem cursando ensino 
médio, técnico ou supe-
rior.  A previsão de reali-
zação do processo seletivo 
é dia 27 de novembro. 

Pinda Pega-Tudo chega 
à região da Vila Prado

A equipe do Pega-tudo 
está chegando aos bairros 
Vila Prado, São Sebastião 
e Parque São Domingos, 
na segunda-feira (24). Até 
quinta-feira (27), os mora-
dores desses locais devem 
retirar todo o entulho de 
seus quintais e depositar 
nas calçadas para que a 
Prefeitura possa fazer o re-

colhimento.
Todo o entulho deposi-
tado nas calçadas e ter-
renos fora do período 
do Pega-tudo acarreta 
em multa. A Prefeitura  
solicita o apoio da popu-
lação para que siga cor-
retamente a programação 
do Pega-tudo e denuncie 
quem jogar lixo ou entulho 

em locais não apropriados. 
O disk denúncia é o 3644-
5200.
O Pega-tudo é um grande 
aliado da população na 
limpeza da cidade, inclu-
sive atua eliminando cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika vírus. 

Concessionária Tamoios retoma campanha de informação sobre 
retomada da Lei do Farol Baixo em rodovias

A aplicação de multas pelo des-
cumprimento da “Lei do Farol 

Baixo” (Lei 13.290/2016) esta-
va suspensa desde setembro por 

decisão liminar. Porém, agravo 
do Tribunal Regional Federal, 
divulgado nesta quinta-feira 
(20), entende que a aplicação 
de multas é legal onde há placa 
indicativa que permita ao mo-
torista identificar que a via se 
classifica como rodovia. Vale 
lembrar que o valor de eventu-
ais multas aplicadas na Rodovia 
dos Tamoios é destinado inte-
gralmente ao estado.
      Na Rodovia dos Tamoios, 
além das placas de identificação 
da rodovia, mensagens sobre a 

o uso do farol baixo durante o 
dia já estão sendo veiculadas 
em painéis eletrônicos de men-
sagens (painéis de mensagens 
variáveis) e faixas afixadas ao 
longo da via. Os usuários tam-
bém obtêm esta informação por 
meio do site (www.concessio-
nariatamoios.com.br) e Twitter 
(@Tamoios099) da Concessio-
nária Tamoios.
      O uso de farol baixo nas 
estradas já era exigido durante a 
noite e madrugadas e em túneis. 
Autoridades de segurança viária 

passaram a recomendar a exten-
são também do farol baixo ace-
so durante o dia como forma de 
prevenir e reduzir acidentes ao 
aumentar a visibilidade dos ve-
ículos. Por esse motivo, mesmo 
antes da nova Lei, a ARTESP já 
orientava as concessionárias de 
rodovias paulistas a exibirem a 
mensagem “acenda o farol”, in-
clusive durante o dia.
      O gerente de Segurança e 
Sinalização da ARTESP, Carlos 
Campos, considera a retomada 
da Lei importante. “A lei con-

tribui para a segurança do mo-
torista e do pedestre. O veículo 
sendo mais visível permite que 
outros veículos e pedestres o 
enxerguem antes do que o en-
xergariam se ele estivesse com 
farol apagado. Com isso, vão 
poder reagir e tomar decisões 
mais rapidamente para evitar 
um acidente”, explica. O des-
cumprimento da Lei é conside-
rado infração média, que prevê 
multa de R$ 85,13 e perda de 
quatro pontos na carteira de ha-
bilitação.


