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A GAzetA dos Municípios

Detran testa câmeras 
em veículos durante 

exame de direção para 
evitar fraudes

Consumo e venda de
álcool nas eleições
estão liberados no

estado de São Paulo

Lei Seca autua
motoristas embriagados 
em Taubaté e São Jose 

dos Campos

O Detran iniciou o proje-
to-piloto para monitorar, 
com auxílio de câmeras e 
telemetria, as provas prá-
ticas de direção veicular 
para a categoria B (carro).
Os veículos em que são 
realizados os exames são 
equipados com diferen-
tes recursos tecnológicos, 
como áudio e vídeo, que 
permitirão o rastreamento 
e a conferência do percur-
so e do comportamento do 
candidato durante o teste 
de direção. A comparação 
desses dados com as in-
formações relatadas pelo 
examinador vai tornar o 
resultado da prova mais 
preciso.

O consumo e comerciali-
zação de bebidas alcoóli-
cas durante as próximas 
eleições municipais, estão 
liberados pela Secretaria 
da Segurança Pública de 
São Paulo (SSP). O go-
verno paulista informou 
que não haverá restrições 
eleições marcadas para 
domingo (2), no primeiro 
turno, e dia 30 de outubro, 
no segundo turno. 

O Programa Direção Segu-
ra autuou 3 motoristas por 
embriguez durante opera-
ções na Semana Nacional 
de Trânsito nas cidades de 
São José dos Campos e 
Taubaté. As blitze de fisca-
lização da Lei Seca foram 
realizadas entre os dias 18 
e 25 de setembro.
Em todo o Estado, foram 
244 motoristas autuados 

O projeto-piloto acontece-
rá na cidade de São Ber-
nardo do Campo, na Gran-
de São Paulo, e servirá de 
base para definir o modelo 
a ser implantado em todo o 
Estado. “O objetivo é tor-
nar a aplicação do exame 
prático mais precisa e coi-
bir possíveis irregularida-
des, como o pagamento da 
chamada ‘quebra’ para ser 
aprovado. O intuito é tam-
bém aprimorar a formação 
dos condutores, o que é es-
sencial para tornar o trân-
sito mais seguro”, ressalta 
a diretora-vice-presidente 
do Detran, Neiva Apareci-
da Doretto.
Candidato e o examinador 

O governo justificou a 
medida, que segue a de-
cisão de 2008 da Justiça 
do Estado, proferida pelo 
desembargador Henri-
que Nelson Calandra. Em 
nota, a Secretaria de Se-
gurança Pública obser-
vou que “a proibição do 
consumo e da venda de 
bebidas não está explícita 
no Código Eleitoral, que 
prevê punições a quem 

em 18 operações. Desses 
244 condutores, 33 recu-
saram-se ao teste do etilô-
metro -popularmente co-
nhecido como bafômetro. 
Esses responderão na Jus-
tiça por crime de trânsito.
Em São José dos Campos, 
as ações foram realizadas 
nos dias 19 e 23 de setem-
bro e em Taubaté, as blitze 
ocorreram no dia 22. Nas 

passam por identificação 
biométrica (leitura de digi-
tais) no início e no final da 
prova. Cinco câmeras no 
veículo registram tudo o 
que acontece dentro e fora 
dele, inclusive com áudio, 
como comportamento de 
candidato e examinador, 
percurso e movimentos de 
ré e baliza.
Além disso, sensores iden-
tificam possíveis toques 
do carro na baliza, acele-
ração excessiva, uso das 
setas e do freio de mão, 
funcionamento do motor, 
velocidades média e máxi-
ma e tempo gasto em pon-
tos específicos do teste.
Se houver divergência 
entre a avalição do exa-
minador e os registros 
coletados pelos equi-
pamentos dos veículos,  
o sistema emitirá uma 
mensagem no painel de 
monitoramento, e o resul-
tado será analisado pelos 
membros da banca exa-
minadora. Nestes casos, 
serão em média três dias 
para confirmar a aprova-
ção ou a reprovação do 
candidato no exame. 

promover desordem que  
prejudique a eleição ou a 
quem descumprir quais-
quer ordens ou instruções 
da Justiça”.
Por outro lado, as blitze 
da Lei Seca continuarão 
em todo o estado. A Secre-
taria alerta que a polícia 
paulista continuará com os  
bloqueios para coibir o 
desrespeito à Lei Seca 
no trânsito. Ou seja, para 
impedir que motoristas 
embriagados ou que te-
nham ingerido bebidas 
alcoólicas, mesmo que 
em pequenas quantidades, 
estejam ao volante, já que 
neste caso existem penas 
previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
que “valem para todos os 
dias do ano, inclusive os 
de pleito”.
Com informações da 
Agência Brasil

duas cidades, 3 motoris-
tas, sendo 1 de São José 
e 2 de Taubaté, foram au-
tuados por embriaguêz ao 
volante. Por recusa em se 
submeter ao teste do etilô-
metro, foram autuados 7 
condutores em Taubaté e 
4 em São José. Ainda em 
Taubaté, um motorista foi 
autuado por crime de trân-
sito. O Programa Direção 
Segura é coordenado pelo 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP), e visam a 
prevenção a redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito causados pelo consu-
mo de álcool combinado 
com direção. O programa 
foi lançado no Carnaval 
de 2013 e integra equipes 
do Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
Científica.

Novo diretor do INPE 
toma posse em São 
José dos Campos

O novo diretor do INPE 
(Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), Ricardo 
Galvão, foi empossado na 
segunda-feira (26) pelo 
ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Co-
municações, Gilberto Kas-
sab, durante solenidade 
em comemoração aos 55 
anos do instituto, em São 
José dos Campos.
Escolhido pelo ministro 
Gilberto Kassab a partir de 
lista tríplice, o engenhei-
ro de telecomunicações 
Ricardo Galvão é mestre 
em engenharia elétrica 
pela Universidade Esta-

dual de Campinas (Uni-
camp) e doutor em física 
de plasmas aplicada pelo 
Massachusetts Institute 
of Technology, nos Es-
tados Unidos. Professor 
da Universidade de São 
Paulo, foi presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Física e é membro titular 
da Academia de Ciências 
do Estado de São Paulo e 
da Academia Brasileira de 
Ciências, além do Conse-
lho da Sociedade Europeia 
de Física.
Ricardo Galvão já foi 
diretor do Centro Brasi-
leiro de Pesquisas Físi-

cas (CBPF), membro do 
Conselho da Sociedade  
Europeia de Física e presi-
dente da Sociedade Brasi-
leira de Física, entre outros 
cargos de gestão técnico-
científica. Ele substituirá 
Leonel Perondi, que ficou 
à frente da instituição des-
de 2012.
Para o novo diretor, os prin-
cipais desafios em frente ao  
INPE será a redução do 
quadro de servidores e a 
recomposição orçamen-
tária, da necessidade de 
sinergia com a Agência 
Espacial Brasileira (AEB), 
entre outras questões.
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Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, queijos, 
iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu, feijões, peixes (lambari, manjuba, 
pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto e quinua. 
O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas 
verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na 
dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), no fígado 
bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estudos 
recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia positivamente 
a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre de intolerância à lactose, 
deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como proceder nesses casos? Para 
essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos, como pescados, alimento so-
lúvel à base de soja, grãos de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, feijões, sementes 
de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a absorção desse mineral, 
como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas indus-
trializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos 
e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Uma loira, em casa, falando rapidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, 
banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha a atitude dela e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, explica:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente lhe chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Pergunta o hóspede.
- Por que vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do trampolim 
da piscina, o senhor é o único caso.
***
O médico implanta duas orelhas em um paciente que ficou sem as orelhas devido 
a um acidente. Pouco tempo depois, o transplantado volta para uma nova consulta 
e diz:
- Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta: O senhor implantou em mim orelhas de 
alguma loura?
O médico, surpreso, pergunta:
- Como é que o senhor soube disso?
E o paciente se explica:
- É porque eu ouço tudo, mas não consigo entender nada!

Mensagens

Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, sentindo-se 
feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de pessoas “pra cima” e 
que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo e não deixe que 
pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus objetivos. Você encon-
trará obstáculos no caminho, mantenha o foco na recompensa e evite se aborrecer 
por pequenos problemas. Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. 
Agradeça um colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça 
por ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coi-
sas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina 
lhe trará novas energias. Tenha uma clara divisão entre o trabalho e o tempo livre 
e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com 
as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inespera-
da de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você possa 
extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda com pregui-
ça no fim de semana, se reservar um tempo para atividades criativas você será feliz 
e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem você 
possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou tentar resolver seus 
problemas. Ele o escutará porque ele sabe que você fará o mesmo com ele. Perdoe, 
talvez seja a hora de perdoar alguém, ou você mesmo, por algo que foi feito ou dito. 
Recupere o controle sobre sua felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, 
escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais 
focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, faça como que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos positivos e os 
bons momentos a vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Caráter, tai uma coisa que não se compra.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.

Todos nascemos loucos, mais alguns continuam sempre assim.
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EXPEDIENTE 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.

1 xícara de farinha de amêndoas 
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícara de açúcar
2 colheres de sopa de cacau
2 colheres de chá de fermento em pó
Pitada de sal
Misturar todos os ingredientes e separar
 
2 xícaras de água morna
2 colheres de chá de essência de bauni-
lha
1 xícara de óleo de girassol
2 colheres de chá de vinagre branco
Misturar todos os ingredientes em uma 
vasilha
 
3 formas redondas com 20cm de diâme-
tro (untar com óleo e farinha), espalhar 
a massa de modo uniforme nas formas. 

Receita: Naked Cake Vegano
Assar em forno pré-aquecido a 130 
graus por aproximadamente 25 minutos.
 
1- Recheio de banana:
6 bananas nanicas bem maduras corta-
das em cubos
1/2 xícara de açúcar
6 cravos à gosto
Colocar o açúcar para derreter na pane-
la, mexa aos poucos para não queimar, 
assim que estiver bem escurinho colocar 
as bananas e os cravos, deixe apurar por 
aproximadamente 10 minutos. Deixe es-
friar, retire os cravos e reserve.
 
2- Recheio de chocolate
400 gr de chocolate vegano
650 ml de leite de coco
4 colheres de glucose de milho.
Derreta o chocolate no micro-ondas adi-
cione o leite de coco e a glucose, mexa 
bem e reserve.
Coloque uma camada de bolo na ban-
deja, recheie com o creme de banana, 
coloque outra fatia de bolo, adicione o 
chocolate, por último coloque mais uma 
camada de bolo e finalize com a decora-
ção de frutas de sua preferência.
 
Tempo de preparo 45 minutos.

Há um ano eram registrados os primei-
ros casos de microcefalia ligados ao zika 
vírus no País. Dados da Organização 
Mundial de Saúde apontam que durante 
este período foram contabilizados mais 
de 1.800 casos em todo território nacio-
nal.
Ainda com grande foco na região Nor-
deste, por conta do clima, a doença con-
tinua deixando as grávidas em alerta. No 
entanto, o neuropediatra do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Rafa-
el Guerra, destaca que “é possível que as 
crianças com microcefalia tenham certo 
desenvolvimento, variando de acordo 
com o quadro clínico do paciente”.
O especialista ressalta que o diagnóstico 
precoce é primordial para o tratamen-

Um ano de microcefalia no País
Diagnóstico precoce é

fundamental para tratamento
da doença

to eficaz da doença, que pode ser feito 
através da fonoaudiologia, psicologia, 
fisioterapia e demais especialidades que 
se façam necessárias para melhorar a 
qualidade de vida do paciente.
“Durante este ano foram lançados alguns 
projetos de auxílio a estes pacientes e 
suas famílias. Além de centros colabo-
rativos para tratamento e treinamento de 
profissionais para cuidados de pacientes 
com microcefalia”, pontua Guerra.
O neuropediatra destaca ainda que a 
Medicina continua em constante estudo 
para cada vez mais promover o bem es-
tar não apenas à criança, mas aos fami-
liares.
“É importante lembrar que todos preci-
sam de atenção e cuidado quando uma 
criança é diagnosticada com microcefa-
lia. As famílias devem entender o grau 
que a doença se encontra e como se 
adaptar a essa nova rotina”, explica.

Rafael Guerra reforça que não existe 
tratamento ou vacinas para o zika vírus, 
assim como também não há tratamento 
curativo para os casos de microcefalia. 
“A prevenção passa a ser a melhor me-
dida a ser tomada.”



Blitze de fiscalização da Lei Seca fo-
ram realizadas entre os dias 18 e 25 de 
setembro em 16 cidades do Estado. Ao 
todo, 4.074 condutores foram submeti-
dos ao teste do etilômetro
 O Programa Direção Segura –ação co-
ordenada pelo Detran.SP para a preven-
ção e redução de acidentes e mortes no 
trânsito causados pelo consumo de álco-
ol combinado com direção– autuou 244 
motoristas em 18 operações durante a 
Semana Nacional de Trânsito.
As blitze ocorreram entre os dias 18 e 
25 de setembro em 16 cidades: Avaré, 
Campinas, Cerqueira César, Guarulhos, 
Indaiatuba, Itapetininga, Jaguariúna, 
Mongaguá, Novo Horizonte, Osasco, 
Ribeirão Preto, Sertãozinho, São José 
dos Campos, São José do Rio Preto, 
São Paulo e Taubaté. Além de fiscalizar 
o cumprimento da Lei Seca no Estado, 
as ações também têm caráter educativo 
e visam conscientizar o motorista do pe-
rigo de beber e dirigir.
Ao todo, nos 16 municípios, 4.074 pes-
soas foram submetidas ao teste do eti-
lômetro (conhecidos por bafômetro). 
Entre os 244 autuados por embriaguez 
ao volante ou recusa ao teste, 33 condu-
tores responderão na Justiça por crime 
de trânsito (veja os dados desmembra-
dos abaixo). 
 Estabelecida pelo Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de 
Trânsito reúne anualmente os órgãos de 
trânsito de todo o país, sempre de 18 a 
25 de setembro, para promover um de-
bate sobre a segurança no trânsito.
 Além das blitze, o Detran.SP também 

Programa Direção Segura autua
244 motoristas em 18 operações

durante a Semana Nacional de Trânsito
fez outras ações durante a Semana Na-
cional de Trânsito. Entre elas: um minu-
to de silêncio nas unidades, às 12h no 
dia 19/9, em homenagem aos mais de 
40 mil brasileiros que morrem nas ruas 
e estradas brasileiras todos os anos; pa-
lestras do Clube do Bem-te-vi para cerca 
de 2 mil crianças de 10 escolas da capi-
tal; adesão ao Dia Mundial Sem Carro, 
comemorado em 22 de setembro; cam-
panha de conscientização na festa de 
peão de Jaguariúna e ações educativas 
em Paulínia em parceira com a Guarda 
Municipal.
 Programa Direção Segura – Coordena-
da pelo Departamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.SP), as blit-
ze do Programa Direção Segura visam 
a prevenção e a redução de acidentes e 
mortes no trânsito causados pelo consu-
mo de álcool combinado com direção. 
O programa foi lançado no Carnaval de 
2013 e integra equipes do Detran.SP, das 
polícias Militar, Civil e Técnico-Cientí-
fica.
 O motorista autuado por embriaguez 
ao volante recebe multa no valor de R$ 
1.915,40 e responde a processo adminis-
trativo junto ao Detran.SP para a suspen-
são do direito de dirigir por 12 meses. 
Quem recusa fazer o teste do etilômetro 
recebe essas mesmas penalidades, con-
forme prevê o artigo 277 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).
 Além das sanções acima, o condutor que 
apresenta índice a partir de 0,34 miligra-
mas de álcool por litro de ar expelido no 
teste do etilômetro também responde na 
Justiça por crime de trânsito. Se conde-
nado, pode cumprir de seis meses a três 
anos de prisão, conforme prevê a Lei 
Seca (lei 12.760/2012), conhecida como 
“tolerância zero”.
 Pela Lei Seca, todos os motoristas fla-
grados em fiscalizações têm direito a 
ampla defesa, até que a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) seja efetiva-
mente suspensa. Se o condutor voltar a 
cometer a mesma infração dentro de 12 
meses, o valor da multa será dobrado.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 65, Termo nº 6399
Faço saber que pretendem se casar MILLER DOS SANTOS e KAROLINA OLIVEIRA 
GAMA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 15 
de setembro de 1994, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua nº 06, nº 102, Jardim Alberto Ronconi, filho de NADIR DOS SANTOS, de 
41 anos, nascida na data de 24 de dezembro de 1974, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 5 de dezembro de 
1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Pinda-
monhangaba, nº 66, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filha de JURANDIR 
GAMA DA SILVA, de 44 anos, nascido na data de 21 de maio de 1972 e de ELISABETE 
OLIVEIRA GAMA DA SILVA, de 45 anos, nascida na data de 5 de dezembro de 1970, 
residentes e domiciliados 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. 

Professor de educação física no ensino superior
Farmacêutico
Promotor de vendas (PCD)
PCD – pessoas com deficiência
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

Relação de Vagas – PAT de Taubaté
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Taubaté Shopping
recebe feira de

profissões do Senai

Evento terá mostra de pro-
jetos, estandes de livros, 
brincadeiras, apresentação 
musical e distribuição de 
brindes
 O Taubaté Shopping rece-
be, de 26 a 30 de setembro, 
uma iniciativa do Senai 
que funcionará como uma 
feira de profissões e será 
composta por diversas 
atrações,  proporcionando 
ao público acesso a muito 
conhecimento relacionado 
a diversos setores do mer-
cado.
Um estande será destinado 
a apresentar as seis áreas 
de aprendizado do Senai: 
Formação Inicial Conti-
nuada, Aprendizagem In-
dustrial, Curso Técnico, 
Curso Superior, Pós-Gra-
duação e Relacionamento 
com a Indústria. O atendi-
mento ao público no local 

acontecerá das 10h às 22h, 
com a participação de pro-
fessores e consultores da 
instituição de ensino.
Com o intuito de aproxi-
mar o público do Senai, 
peças desenvolvidas pe-
los alunos da instituição, 
como motores estacioná-
rios e projetos pensados 
para a inclusão de defi-
cientes serão algumas das 
atrações disponibilizadas. 
O evento contará ainda 
com a distribuição de fol-
ders, estandes de livros 
e brincadeiras – como a 
‘nervo teste’– e distribui-
ção de brindes.  Além dis-
so, está programado para 
terça e sexta, às 19h, um 
show da banda Musical 
Senai Taubaté, formada 
por alunos da escola.
Taubaté Shopping
Com uma área construída 

de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
mensal de mais 1 milhão 
de pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping. Sobre 
a AD Shopping  A AD 
Shopping, maior adminis-
tradora independente de 
shopping centers do País, 
está presente em todas as 
regiões brasileiras. Com 
25 anos de experiência e 
foco em planejamento, 
comercialização e gestão 
de shopping centers, a AD 
administra um patrimônio 
de R$ 5,3 bilhões. São 
mais de 5 mil lojas, em 
1,9 milhão de m² de área 
construída e 790 mil m² de 
área bruta locável. Visite: 
www.adshopping.com.br.

Eleitores podem denunciar compra de votos
por meio de aplicativos de celular

De olho na conectividade 
cada vez maior dos brasilei-
ros, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) desenvolveu 11 
aplicativos para smartphones 
e tablets para que os eleitores 
participem mais ativamente 
do processo eleitoral deste 
ano. Com os apps, é possível 
acompanhar o resultado das 
eleições municipais, fazer 
denúncias de irregularidades 
e até participar da verificação 
do número de votos registra-
dos nas urnas eletrônicas. 
 “Desde que o processo se 
tornou informatizado, há 20 
anos, o compromisso da Jus-
tiça Eleitoral é justamente 
utilizar os recursos e as fun-
cionalidades que a tecnolo-
gia proporciona e evoluir o 
processo eleitoral na mesma 
velocidade que evolui a tec-
nologia”, diz o secretário de 
Tecnologia da Informação 
do TSE, Giuseppe Janino. 
Os aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas IOS 
e Android. Atualmente, exis-
tem mais de 196 milhões de 
acessos em internet móvel no 
país, incluindo 3G e 4G.
 Uma das principais apos-
tas do TSE para este ano é 
o aplicativo Pardal, que per-
mite que os eleitores façam 
denúncias de propaganda 
eleitoral irregular, tanto nas 
ruas como na internet e em 
veículos de comunicação. 
A denúncia é feita pelo pró-
prio aplicativo, com o envio 
de fotos, vídeos ou áudios. 
Por exemplo, se um eleitor 
encontrar um outdoor de 
um candidato na rua, que é 
proibido, pode tirar uma foto 
e mandar pelo aplicativo, 
que automaticamente envia 
a denúncia para análise do 

Ministério Público Eleitoral. 
Também é possível denun-
ciar outras irregularidades 
como compra de votos, uso 
da máquina administrativa 
ou gastos irregulares.
Veja aqui quais são as condu-
tas proibidas aos candidatos.
 Em três semanas, o aplicati-
vo já recebeu mais de 25 mil 
registros de irregularidades 
de todo o país. Janino estima 
que o número de denúncias 
deve subir com a proximida-
de das eleições, mas destaca 
que mais importante que isso 
é o caráter pedagógico das 
denúncias. “Sabendo que 
está sendo vigiado pelo ci-
dadão, o candidato tem um 
comportamento adequado ao 
que prevê a lei”, diz.
 Outra novidade deste ano é 
o aplicativo Boletim na Mão, 
que permite que, ao final da 
votação, os eleitores conhe-
çam os votos depositados em 
uma urna eletrônica específi-
ca. Quando a eleição é encer-
rada, a urna apura os votos 
automaticamente e imprime 
o resultado em papel, que é 
distribuído para os fiscais 
e afixado na porta da seção 
eleitoral. O boletim tem um 
QR code, que é uma espécie 
de código de barras que pode 
ser escaneado pela maioria 
dos aparelhos celulares com 
câmera fotográfica. Com 
esse código, por meio do 
aplicativo, o cidadão poderá 
ter as informações dos vo-
tos daquela urna para depois 
comparar com o que é divul-
gado oficialmente.  “É uma 
forma de o cidadão comum 
também acompanhar e audi-
tar o trâmite das informações 
que saem das urnas eletrôni-
cas. É um processo simples, 

mas de uma importância es-
tratégica, porque significa 
que no exato momento em 
que se encerra a votação o 
resultado já se torna de co-
nhecimento público. Então, 
tudo o que acontece dali para 
a frente é facilmente verificá-
vel”, explica Janino.
 Com o aplicativo Candida-
turas, o eleitor pode analisar 
os dados de cada candidato, 
como nome, foto, planos de 
governo e dados de prestação 
de contas. O eleitor também 
pode “favoritar” seu candi-
dato, para acompanhar seu 
desempenho posteriormente. 
“Essa é uma característica do 
eleitor brasileiro, de esque-
cer do candidato em quem 
votou, principalmente con-
siderando nos cargos propor-
cionais”, diz o secretário do 
TSE.
 Alguns aplicativos ainda não 
estão disponíveis, mas pode-
rão ser baixados nos próxi-
mos dias. É o caso do Onde 
Votar ou Justificar, que infor-
ma o local exato de votação 
e o melhor caminho para que 
o eleitor vá até sua seção. O 
aplicativo Resultados, que 
permite o acompanhamento 
da totalização de votos em 
todos os municípios em tem-
po real, também deve ser dis-
ponibilizado em breve. Esse 
foi o aplicativo mais baixado 
da Apple Store em 2014 nas 
vésperas das eleições. Nas 
eleições 2014, o TSE colo-
cou quatro aplicativos à dis-
posição dos eleitores.
 Alguns aplicativos são mais 
voltados para os funcionários 
da Justiça Eleitoral, como o 
Mesários, que disponibiliza 
informações para quem vai 
trabalhar nas eleições, como 

a forma de preparar a seção, 
a identificação do eleitor e a 
proibição de propaganda no 
dia da votação. O QRUEL e 
o Checkup da Urna são para 
uso de servidores da Justiça 
Eleitoral e servem para veri-
ficar o funcionamento corre-
to das urnas eletrônicas.
 Todos os aplicativos foram 
desenvolvidos de forma co-
laborativa por técnicos do 
TSE e dos tribunais regionais 
em todo o país. Para o secre-
tário de Tecnologia da Infor-
mação do TSE, essa tecnolo-
gia contribui para uma maior 
participação dos cidadãos no 
processo eleitoral. “Os apli-
cativos trazem informações 
consistentes, de uma forma 
facilitada, objetiva e didáti-
ca, e permitem que o eleitor 
interaja no processo, buscan-
do cada vez mais um proces-
so democrático e rígido com 
relação ao cumprimento das 
leis e dos direitos do cidadão 
brasileiro”, diz.
 Veja os aplicativos disponi-
bilizados pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral para as elei-
ções deste ano:
 Pardal – Permite a notifica-
ção de irregularidades nas 
campanhas. Ao identificar 
um problema, o cidadão tira 
uma foto e, por meio do apli-
cativo, envia as evidências 
para a Justiça Eleitoral no es-
tado ou município, que fará a 
análise da denúncia.
IOS https://itunes.apple.
c o m / b r / a p p / p a r d a l /
id1138128680?mt=8
Android https://play.google.
com/store/apps/details?i-
d=br.jus.trees.pardalmobi-
le&... Candidaturas - Permi-
te que o eleitor acompanhe 
o seu candidato e acesse 

informações como nome, 
número, situação do registro 
de candidatura, cargo, parti-
do, coligação e o link para o 
site do candidato. O disposi-
tivo também exibe os dados 
da prestação de contas dos 
políticos. IOS https://itunes.
apple.com/br/app/candidatu-
ras/id898364507?mt=8
Android https://play.google.
com/store/apps/details?i-
d=br.jus.tse.eleitoral.candi...
Mesários - Leva informações 
a cerca de dois milhões de 
colaboradores que partici-
pam do processo eleitoral, 
com instruções, orientações 
e perguntas e respostas.
IOS https://itunes.apple.
c o m / b r / a p p / m e s a r i o s /
id1133323415?mt=8
Andoid https://play.google.
com/store/apps/details?i-
d=br.jus.tse.eleitoral.me-
sarios Agenda JE - Reúne 
todos os acontecimentos 
previstos para as eleições 
municipais e permite a no-
tificação automática dos os 
prazos constantes do calen-
dário. IOS https://itunes.
apple.com/br/app/agenda-je/
id1122739384?mt=8 An-
droid https://play.google.
com/store/apps/details?i-
d=br.jus.tse.eleitoral.app.c...
JE Processos - Permite 
acompanhar o andamento 
dos processos no TSE e nos 
tribunais regionais eleitorais.
IOS https://itunes.apple.
com/br/app/je-processos/
id896772790?mt=8 Android 
https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=br.jus.tre-
se.treprocessos&...
Eleições 2016 – Reúne in-
formações para o eleitor em 
uma única tela, como situ-
ação do título, orientações 

sobre justificativa, local de 
votação, informações sobre 
propaganda eleitoral e conta-
tos do Disque-Eleitor. Estará 
disponível nos próximos dias
Onde votar ou justificar – 
Mostra o local de votação 
e postos de justificativa em 
todo o Brasil. Por meio do 
georreferenciamento, ajuda 
a traçar o melhor caminho 
para que o eleitor chegue 
à sua seção eleitoral. Esta-
rá disponível nos próximos 
dias Boletim na Mão – Per-
mite que o eleitor confira as 
informações contidas nos 
Boletins de Urna, que são 
impressos após o encerra-
mento da votação e afixados 
nas seções eleitorais. Esta-
rá disponível nos próximos 
dias Resultados – Vai per-
mitir acompanhar, em tempo 
real, os dados do resultado 
da eleição em todo o Brasil. 
Também permite selecionar 
os candidatos favoritos e se-
lecioná-los para acompanhar 
a apuração. Estará disponível 
nos próximos dias QRUEL - 
Com o app, um servidor da 
Justiça Eleitoral pode ligar 
a urna e fotografar o QR 
Code que aparece na tela. 
Esse código detalha se a urna 
eletrônica está operando de 
forma correta e, caso a urna 
apresente problema, o TRE 
poderá substituí-la antes da 
eleição. Estará disponível 
nos próximos dias Checkup 
da urna - Desenvolvido para 
uso dos técnicos da Justiça 
Eleitoral, o dispositivo faz 
uma checagem das funcio-
nalidades gerais das urnas, o 
que permite atuar preventi-
vamente na sua manutenção. 
Estará disponível nos próxi-
mos dias


