
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXI 30-31-01-02 DE OUTUBRO DE 2021 EDIÇÃO 3092  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos MunicípiosA Gazeta
 dos

 Municípios 

31º Anos

A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

Prefeitura de 
Taubaté realiza 

concurso de 
literatura

CAS realiza ação educativa em 
escola municipal de Taubaté

A prefeitura de Taubaté, 
por meio da secretaria de 
cultura, abre inscrições 
para Concurso de Litera-
tura: Taubaté dos Ilumina-
dos. As inscrições vão até 
25 de novembro e o edital 
do concurso já está dispo-
nível no site da prefeitura.
Podem participar autores 
com obras literárias em 
língua portuguesa, nas ca-
tegorias poesia, romance, 
drama, lírico e narrativa. 
Serão aceitas somente 
obras inéditas e os auto-
res devem ser maiores de 
18 anos, residir e comprar 
residência em Taubaté. A 
participação do concurso é 
gratuita.
O envelope com a obra e 
os documentos de habilita-
ção deverão ser entregues 
no Centro Cultural Mu-
nicipal Toninho Mendes. 

O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) da Se-
cretaria de Saúde finaliza 
nos dias 3 e 10 de novem-
bro, das 13h30 às 14h30, 
o projeto “Quem canta 
os Mosquitos Espanta”. 
A atividade teve inicio no 
dia 20 de outubro com os 
alunos do 3º ano da EMEF 
Cláudio Cesar Guilherme 
de Toledo, no Mourisco.
O objetivo  da atividade 
educativa foi promover 
junto à comunidade esco-
lar os principais cuidados 
que devem ser tomados 
para eliminar os criadou-
ros do mosquito Aedes 
aegypti e estimular a apli-
cação destas medidas na 
escola e nas residências 
dos jovens, fomentando 
atitudes educativas de pre-
venção no contexto resi-
dencial.

Podem participar pessoas 
físicas, brasileiras ou na-
turalizadas, maiores de 18 
anos que residam e com-
provem residência no mu-
nicípio de Taubaté, por no 
mínimo 02 (dois) anos.
Cada obra pode concorrer 
em apenas uma categoria e 
cada autor pode inscrever 
uma obra por categoria. 
Será criada uma comissão 
de análise documental, 
composta por servidores 
municipais da Secretaria 
de Turismo e Cultura e 
para análise técnica serão 
escolhidos servidores com 
conhecimento técnico em 
literatura. Serão julgados 
para todas as categorias os 
seguintes itens: qualidade 
literária, originalidade e 
contribuição para a cultu-
ra. A premiação das cate-
gorias ocorrerá da seguin-

As ações envolveram: ati-
vidades educativas e lúdi-
cas utilizando a música e a 
confecção de instrumentos 
musicais com materiais 
inservíveis, sensibilizar 
alunos e comunidade para 
que todos adotem medidas 
necessárias para o descarte 
de lixo, propiciar aos alu-
nos o aprendizado de práti-
cas de saúde, especialmen-
te as formas de eliminação 
dos criadouros do mosqui-
to da dengue, bem como 
o controle de escorpiões.
Os agentes de controle de 
vetores realizaram uma 
Roda de Conversa com es-
tudantes e professores, na 
qual foi abordada a relação 
entre o material inservível 
(sucata) e a transmissão da 
dengue e demais Arbovi-
roses. Os estudantes dessa 
unidade escolar já partici-

te forma:
Poesia – Prêmio Gentil de 
Camargo – R$ 1.000,00 e 
troféu
Romance – Prêmio The-
reza Freire Vieira – R$ 
1.000,00 e troféu
Narrativa – Prêmio Maria 
Cecilia Guisard Audrá – 
R$ 1.000,00 e troféu
Drama – Prêmio Maria 
Thereza Marcondes – R$ 
1.000,00 e troféu
Lírico – Prêmio Profª Ly-
gia Fumagalli Ambrogi – 
R$ 1.000,00 e troféu
Para quaisquer esclareci-
mentos, os interessados 
podem enviar e-mail para 
cultura@taubate.sp.gov.
br ou através do telefone 
3621-6040. O Centro Cul-
tural Municipal Toninho 
Mendes fica na Praça Cel. 
Vitoriano, 01, Centro de 
Taubaté.

param de palestras sobre 
Dengue ministradas pela 
equipe do CAS, realizadas 
no mês de setembro. Foi 
lançada a proposta da con-
fecção dos instrumentos e 
ensinada aos alunos a mú-
sica que será apresentada, 
uma paródia de o “Sítio do 
Picapau Amarelo”.
Posteriormente, os estu-
dantes  procuraram na es-
cola e em seus domicílios 
os materiais que foram 
transformados em instru-
mentos em sala de aula, 
supervisionados pelo pro-
fessor. A apresentação fi-
nal está agendada para os 
dias 3 e 10 de novembro.
É um projeto piloto que 
poderá ser replicado em 
outras escolas em 2022, 
especialmente, naquelas 
que oferecem período in-
tegral.

A Defesa Civil de Tauba-
té, apresentou nesta quar-
ta-feira, dia 27 de outubro, 
o plano ”Operação Chu-
vas de Verão 2021/2022” 
em reunião realizada com 
os secretários municipais 
e seus representantes no 
auditório do Centro de 
Formação de Professores 
da Secretaria de Educa-
ção e instituiu o Plano de 
Contingência de Proteção 
e Defesa Civil do municí-
pio.  
Na reunião a Defesa Civil 
apresentou a minuta do 
Decreto que cria a Ope-
ração Chuvas de Verão 
2021/2022 para o período 
de 1º de dezembro a 31 de 
março de 2022 podendo 

ser antecipada ou prorro-
gada a depender das con-
dições meteorológicas ad-
versas.
O Decreto também estabe-
lece a criação do Comitê 
Municipal de Gestão de 
Risco e Gerenciamento de 
Desastres, que será consti-
tuído por um representan-
te titular e um suplente de 
cada secretaria municipal, 
que em situação de ca-
tástrofes, possuirão uma 
série de atribuições e de-
verão colocar a disposi-
ção da Defesa Civil todos 
os meios e recursos para 
o bom desenvolvimento 
das ações necessárias a 
serem realizadas. O Pla-
no de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil 
– PCPDC, baseia-se na 
adoção de medidas ante-
cipadas à deflagração de 
eventos adversos, a partir 
do acompanhamento de 
parâmetros como índices 
pluviométricos, previsão 
meteorológica e vistoria 
de campo. Trabalha com 
4 níveis de identificação, 
sendo o Estado de Obser-
vação, Estado de Atenção, 
Estado de Alerta e Estado 
de Alerta Máximo, neste 
ocorre a remoção de toda a 
população que habita áre-
as de risco, indicadas por 
vistoria técnica, por órgão 
designado pela Coordena-
doria Estadual de Defesa 
Civil – CEDEC.

Plano de 
contingência e 

operação chuvas de 
verão é apresentado 
pela Defesa Civil de 

Taubaté

A equipe Rap Rollers é 
campeã do Nacional de 
Hóquei em Linha 2021 – 
Categoria Júnior, compe-
tição disputada no último 
final de semana (23 e 24), 
na cidade de Amparo (SP). 
Além do título, o time tam-
bém conquistou o vice-
-campeonato da categoria 
sub-16 da mesma compe-
tição. O time sub-12 tam-
bém marcou presença na 
competição, mas encerrou 
a disputa sem medalhas.

A competição foi organi-
zada pela Confederação 
Brasileira de Hóquei e 
Patinação (CBHP), que 
possuí vínculo com o Co-
mitê Olímpico Brasileiro 
(COB). O evento foi rea-
lizado sem a presença de 
público, e todos os com-
petidores presentes tive-
ram de seguir as medidas 
do protocolo sanitário, de 
modo que as partidas fos-
sem disputadas em segu-
rança. Antes da disputa do 

Nacional, atletas do Rap 
Rollers jogaram uma par-
tida representando a Sele-
ção Brasileira de Hóquei, 
pelo Desafio Internacional 
Brasil x Colômbia, que foi 
disputado em Bogotá, ca-
pital da Colômbia, entre os 
dias 15 e 18 de Outubro. 
Os atletas que vestiram a 
camisa da seleção foram: 
Rafael de Magalhães, Le-
onardo Silva Dantas e 
Leonardo Yoshio Goto do 
Prado.

Rap Rollers é 
campeão de Júnior e 

vice do sub-16 do 
nacional de Hóquei em 

Linha
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 13, Termo nº 7494
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ VITOR NEROZI COUTO e MAÍRA LUIZA VIEIRA CABRAL, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 31 de julho de 1996, de estado 
civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na Rua José Benedito Couto, nº 06, Retiro 
Feliz, Tremembé/SP, filho de LUIZ RICARDO COUTO, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na 
data de 21 de abril de 1974 e de ALEXANDRA APARECIDA NEROZI COUTO, natural de Taubaté/SP, 
ambosresidentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 
03 de janeiro de 1999, de estado civil solteira, de profissão divulgadora, residente e domiciliada na Rua 
José Benedito Couto, nº 06, Retiro Feliz, Tremembé/SP, filha de CELSO DONIZETI CABRAL, natural 
de Tremembé/SP e de JANETE VIEIRA CABRAL, natural de Tremembé/SP, ambos residentes e domi-
ciliados em 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-26, FLS. nº 13, Termo nº 7495
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON SEIXAS DA SILVA e ANA PAULA PINHEIRO DA 
COSTA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 27 de agosto de 1983, de estado civil 
divorciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 111, Chácara Canaã, 
Tremembé/SP, filho de EDEVAL SEIXAS, de 60 anos, natural de Apucarana/PR, nascido na data de 01 de 
janeiro de 1961, residente e domiciliado em Ubatuba/SP e de LINDAUVA FERREIRA DA SILVA, de 66 
anos, natural de Morro do Chapéu/BA, nascida na data de 10 de janeiro de 1955, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 28 de novembro de 1995, de estado 
civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Esperança, nº 111, Chácara Canaã, 
Tremembé/SP, filha de PAULO JOSÉ DA COSTA, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de maio de 2021 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, de 43 anos, natural de Santo Antônio do Jacinto/MG, nascida 
na data de 07 de dezembro de 1977, residente e domiciliada em 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-26, FLS. nº 14, Termo nº 7496
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL HENRIQUE COSTA CARDOSO DA SILVA e ARIANE DA 
CRUZ PACHECO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Estiva-MG, nascido no dia 11 de abril de 1990, de 
estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, 
Km 138, Una, Tremembé/SP, filho de DIRCEU CARDOSO DA SILVA, de 54 anos, natural de Estiva/
MG, nascido na data de 07 de setembro de 1967, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA 
EUNICE COSTA, de 61 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida na data de 14 de maio de 1960, resi-
dente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Nilópolis-RJ, nascida no dia 03 de agosto de 
1993, de estado civil solteira, de profissão cozinheira, residente e domiciliada na Rua José Wandaletti, nº 
47, Jardim Gurilândia, Tremembé/SP, filha de WANDERLEY GOULART PACHECO, de 70 anos, natural 
de Cruzeiro/SP, nascido na data de 26 de novembro de 1950 e de MARIA CELIA DA CRUZ PACHECO, 
de 66 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascida na data de 05 de maio de 1955, ambos residentes e 
domiciliados em Taubaté/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. 

A Prefeitura de Ilhabe-
la participou da Feira de 
Turismo Brazil Travel 
Market (BTM) realizada 
em Fortaleza (CE).
A feira é uma das maiores 
do país no segmento B2B 
(comércio entre empresas) 
e o objetivo foi ampliar a 
promoção das potenciali-
dades turísticas da cidade 
e apresentar oportunida-
des de negócios no setor.
O estande da Secretaria de 
Turismo apresentou aos 
visitantes, agentes e ope-
radores os atrativos locais 
culturais, de lazer e aven-

tura, evidenciando também 
a cultura local, hotelaria, 
ecoturismo e gastronomia.
Aos visitantes foi destaca-
do que em abril deste ano 
o arquipélago recebeu o 
Selo SafeTravels, desig-
nado como destino seguro 
e que adotou protocolos 
padronizados globais de 
saúde e higiene contra a 
pandemia da Covid-19. 
Além de se tornar o paraí-
so do Home-Office, com o 
Anywhere Office (trabalho 
em qualquer lugar) e a re-
tomada dos eventos, cultu-
rais e esportivos de forma 

presencial.
O BTM é composto de 
exposição, fórum, capaci-
tação e rodadas de nego-
ciações, com o objetivo de 
incentivar a integração en-
tre os agentes de viagens, 
além de oferecer novos 
produtos ao mercado. Este 
ano, o evento abriu espaço 
para profissionais que bus-
cam vagas de trabalho no 
turismo com a realização 
da Feira de Empregos.
A Feira de Turismo BTM 
reuniu ao todo 120 exposi-
tores durante os dois dias 
de duração.  

Prefeitura de Ilhabela participa da Feira de 
Turismo Brazil Travel Market
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EMCA de Taubaté abriu 
inscrições para módulo 

especializado

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Vigilância 
Epidemiológica, divulgou 
a estratégia de vacinação 
contra a Covid-19 da pró-
xima semana, do dia 3 de 
novembro (após o feria-
do). A programação é a se-
guinte: Haverá aplicação 
da 2ª dose da Pfizer para 
os menores de 18 anos 
que tomaram a primeira 
dose no dia 8 de setembro 
ou em datas anteriores. A 
vacinação acontecerá na 
Faculdade Santo Antônio, 
das 8h30 às 13h30 e na 
unidade de saúde da Vila 
Santos, das 8h30 às 15h30, 
ou até o término das doses.
Haverá a aplicação da 2ª 
dose da Pfizer para maio-
res de 18 anos que toma-
ram a primeira dose no dia 
13 de outubro ou em datas 
anteriores. A vacinação 
acontecerá na unidade de 
saúde do Jardim Rafael, 
das 8h30 às 15h30 ou até 
o término das doses.
Haverá a aplicação da 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, abre de 29 de 
outubro a 19 de novem-
bro, inscrições para pro-
cesso seletivo, para fins de 
cadastro de reserva para 
interessados em ingressar 
no curso “módulo especia-
lizado” da Escola Munici-
pal de Ciências Aeronáuti-
cas (EMCA).
São requisitos para a ins-
crição: ter 18 anos ou 
mais, ter concluído o Ensi-
no Médio e possuir o Mó-
dulo Básico concluído. As 
inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela inter-
net, pelo endereço http://
taubate.sp.gov.br/emca/.
O Módulo Especializado 
se refere ao Curso Técnico 

DOSE ADICIONAL para 
pessoas com 60 anos ou 
mais que tenham toma-
do a segunda dose há no 
mínimo 6 meses e para 
os imunossuprimidos que 
tenham tomado a segun-
da dose há no mínimo 28 
dias. A vacinação acon-
tece na unidade de saúde 
da Vila Paraíso, das 8h30 
às 15h30, ou até o térmi-
no das doses. As pessoas 
com mobilidade reduzi-
da podem ser vacinadas 
no carro. Será aplicada a 
DOSE ADICIONAL para 
profissionais de saúde que 
tomaram a segunda dose 
há no mínimo seis meses. 
A vacinação acontece na 
unidade de saúde de Nova 
Caçapava, das 8h30 às 
15h30, ou até o término 
das doses.
Ainda na terça-feira, será 
aplicada a 2ª dose de As-
trazeneca para aqueles que 
tomaram a primeira dose 
em 10 de agosto ou em 
datas anteriores. A vaci-

de Manutenção de Aero-
naves ou de Mecânica de 
Manutenção de Aeronaves 
e se destina àqueles que já 
concluíram o Módulo Bá-
sico (de acordo com o cur-
rículo previsto na IS 141-
002B ou IS 141-007B; ou 
àqueles que, tendo conclu-
ído o Módulo Básico com 
currículo anterior a este, 
estejam dispostos a reali-
zar complementação cur-
ricular).
O curso é gratuito e tem 
duração de 1 ano, com 750 
h para os possuintes de 
Módulo Básico concluído 
de acordo com o currículo 
previsto na IS 141-002B 
ou IS 141-007B. 1.3.1. Os 
alunos que não possuem 
o módulo básico segundo 

nação acontecerá na UBS 
do Residencial Esperança, 
das 8h30 às 13h30 ou até o 
término das doses.
Documentos exigidos
Para tomar a 2ª dose ou 
DOSE ADICIONAL, é 
necessário apresentar do-
cumento de identificação, 
Cartão SUS ou CPF e 
comprovante de vacina-
ção. Endereços dos pontos 
de vacinação
Os endereços das unidades 
de saúde (ESFs) são: ESF 
Vila Santos - Rua Rui Bar-
bosa, 199 – Jd. São José; 
ESF Jardim Rafael – Rua 
Joaquim Pereira, 122 – 
Jardim Rafael, ESF Nova 
Caçapava - Rua Honório 
Ferreira Pedrosa, 635 – Pq. 
Res. Nova Caçapava; ESF 
Vila Paraíso - Rua José 
Monteiro da Silva, nº 9 – 
Vila Paraíso; UBS do Re-
sidencial Esperança - Rua 
Edelzuita Ribeiro Gobbi, 
40; Faculdade Santo Antô-
nio – Avenida da Saudade, 
26 - Centro.

o currículo previsto na IS 
141-002B ou IS 141-007B 
deverão realizar comple-
mentação curricular no 
horário entre os turnos 
vespertino e noturno. Nes-
te caso, carga horária será 
aumentada conforme o 
caso.
As habilitações podem 
ser em: Aviônicos (instru-
mentos, partes elétrica e 
eletrônica da aeronave); 
habilitação em Grupo Mo-
topropulsor (motores da 
aeronave) e habilitação 
em Célula (estrutura e sis-
temas da aeronave). O alu-
no será habilitado em uma 
destas especialidades; a 
sua escolha, de acordo 
com a disponibilidade de 
vagas a serem abertas.

Saúde de Caçapava divulga 
estratégia de vacinação contra a 
Covid-19 do dia 3 de novembro

Atendimento do cadastro 
único no ponto rural em 

Pinda

A Secretaria de Assistên-
cia Social, por meio do 
Departamento de Proteção 
Social Básica e GECAD 
(Gestão do Cadastro Úni-
co), realizou o atendimen-
to no bairro do Ribeirão 
Grande.

 No último dia 22/10, sex-
ta-feira, através do Progra-
ma Ponto Rural. Na oca-
sião, as famílias da região 
puderam atualizar seus 
cadastros e tirar dúvidas 
acerca dos benefícios so-
ciais. 

A Secretaria de Assistên-
cia Social informa que 
mais atendimentos serão 
realizados no local e que 
serão divulgados ampla-
mente para que a popula-
ção possa usufruir desta 
facilidade.

Ketiley Batista, atleta de Pinda, 
foi convocada para representar 
o Brasil no Pan-Americano de 

Atletismo
Ketiley Batista, atleta do 
atletismo de Pinda, que 
participou das últimas 
olimpíadas em Tóquio, 
foi convocada pela Con-
federação Brasileira de 
Atletismo para disputar o 
campeonato Pan-Ameri-
cano Junior de Atletismo, 
torneio sub-23, que ocorre 
em Cali, na Colômbia, en-
tre os dias 30 de novembro 

e 4 de dezembro. Os cam-
peões do Pan-Americano 
Junior terão vagas garan-
tidas nos jogos Pan-Ame-
ricanos de Santiago, em 
2023. Vale lembrar que 
a atleta já garantiu índice 
para o Mundial de Atle-
tismo de Eugene/EUA em 
2022. Descoberta em um 
projeto de iniciação espor-
tiva pelo professor Luiz 

Gustavo Consolino, Keti-
ley é tricampeã brasileira 
e campeã sul-americana 
de Atletismo. “Recebemos 
a notícia da convocação 
com muita alegria, dese-
jo sucesso e muita sorte 
na competição”, disse o 
secretário de Esporte e 
Lazer, Everton Chinaqui, 
sobre a convocação da 
Ketiley.
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Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

EDITORIAL
Quando você não paga na entrada paga na saída
Até parece que não existem graves problemas econômicos e sociais 
que venham ocupar espaços na mente de nossos dirigentes. Uma serie 
de assuntos quase sem importância e até mesmo onde não haveria de 
ter interferência do estado estão sendo tratados como se fossem cru-
ciais na vida do país, como por exemplo a cobrança de taxa de baga-
gem nas viagens aéreas. Compete só as companhias estabelecer os 
valores até porque existe um custo quando se transporta uma bagagem  
levando-se em conta o espaço ocupado, o peso e até mesmo a respon-
sabilidade pelo transporte que pode culminar com uma indenização em 
caso de dano ou extravio quando esta bagagem se perde. A bem da ver-
dade o estado deve sim se preocupar com a saúde, educação segurança 
e com o social, quando ao restante apenas deve editar normas discipli-
nadoras. É para isso que os contribuintes pagam seus elevados tributos. 
A justiça é paga salvo em casos de necessidade de justiça gratuita, os 
legisladores e executivo são pagos através de tributos, portanto car-
gos políticos e de tutela do estado são remunerados e assim devem ser 
exercidos por força da obrigação. E é aí que o poder público deve focar 
suas ações. A experiência de deixar por conta da administração pública 
setores onde a atuação privada deveria fazer tem demonstrado  a inefi-
ciência destas empresas estatais e comprovado que na maioria da vezes 
só servem para nomear apadrinhados políticos não vocacionados para 
dirigir empresas, como forma de cabide de emprego causando grandes 
prejuízos a nação e fonte de corrupção. Na mão da iniciativa privada 
estimula-se a livre concorrência, a gestão ficando mais enxuta pro-
porciona um baixo custo para o consumidor, e é assim que a historia 
tem comprovado. Um país grande com economia forte como o Brasil 
precisa de grandes atitudes e soluções e não preocupação com coisas 
menores que de nada servirão para levar o país ao seu justo e merecido 
desenvolvimento que e fator importante para que haja realmente a tão 
esperada justiça social

Detran informa que veículos 
com placas final 9 devem ser 

licenciados em novembro
A partir de 1 de novembro, 
os proprietário de veículos 
com placas de final 9, as-
sim como os de caminhões 
com placas terminadas em 
6, 7 e 8, precisam fazer 
o licenciamento veicular 
anual obrigatório. Todo o 
procedimento é realizado 
de maneira 100% online 
por meio do sistema ban-
cário, com isso, o moto-
rista não precisa ir a uma 
unidade de atendimento 
Detran.SP ou Poupatem-
po para emissão anual 
eletrônica do CRLV-e, 
documento de porte obri-
gatório, que permite a cir-
culação do veículo.
Neste ano, não há co-
brança de taxa do seguro 
DPVAT, e a taxa para li-

cenciar veículos usados 
é de R$ 98,91, indepen-
dentemente do calendário 
de vencimento. A falta de 
licenciamento é uma in-
fração gravíssima e pode 
acarretar uma série de pro-
blemas para o condutor, 
como apreensão do veí-
culo, multa de R$ 293,47 
e sete pontos na carteira, 
conforme determina o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Saiba como licen-
ciar seu veículo: Primeira-
mente, é preciso informar 
o número do Renavam e 
pagar via internet banking, 
aplicativo ou caixa ele-
trônico, os débitos do ve-
ículo, como por exemplo: 
IPVA, possíveis multas e 
a taxa de licenciamento. 

O pagamento poderá ser 
feito via internet banking, 
aplicativo ou caixa eletrô-
nico nos bancos convenia-
dos (Santander, Bradesco, 
Banco do Brasil, Safra, 
Itaú, Caixa Econômica Fe-
deral) e nas Lotéricas. Um 
dia após o recebimento, o 
CRLV ficará disponível 
para download e impres-
são no item Licenciamen-
to Digital nos portais do 
Poupatempo, Detran.SP, e 
Denatran, além dos apli-
cativos Poupatempo Digi-
tal, Detran.SP e Carteira 
Digital de Trânsito - CDT. 
O motorista poderá salvar 
o documento no próprio 
celular ou imprimir na sua 
casa, em papel sulfite co-
mum.

Calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo para 
veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Calendário de Licenciamento no Estado de 
São Paulo para veículos registrados como caminhão

Feira do Artesão 
de Potim

A Feira do Artesão de Po-
tim tem estreia programa-
da para o dia 12 de novem-
bro, as 14 hora no Parque 
Francisco de Assis Galvão. 
Serão 32 artesãos, que fa-
rão a venda e exposição de 
seus produtos, em espaço 
e estande próprio, organi-
zados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turístico. Entre os 

produtos à venda, estarão 
a taboa, arte em madeira, 
arte em feltro, bijuterias, 
entre outros, confecciona-
dos pelo próprio artesãos.
O objetivo é a promoção, 
venda e divulgação do ar-
tesanato local, aos turistas, 
que passam pela cidade 
pelo Caminho da Fé, além 
de moradores da região e 
do município. Para parti-

cipar, o artesão precisou 
fazer sua inscrição muni-
cipal, participar de cursos 
de capacitação, desenvol-
ver o projeto do estande 
e seguir as normativas do 
decreto, que estabelece, 
entre outros, que o artista 
tem que morar na cidade 
e desenvolver sua obra de 
forma sustentável e com 
forte ligação no município


