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Novas regras para obter 
a CNH já estão em vigor

Lei determina:  para tirar 
a primeira habilitação, 
candidato precisa fazer 
25 horas/aula

D

Usar a internet em casa e/ou no tra-
balho faz parte da rotina de muitos bra-
sileiros. Pensando em atender a toda a 
demanda, as operadoras oferecem ao con-
sumidor diversos pacotes para que tenha 
acesso ao serviço banda larga. Para não 
cair em armadilhas, o Procon-SP ofere-
ce algumas informações importantes. No 
momento da contratação, por exemplo, 
o consumidor deve ficar atento a todos 
os detalhes da oferta – valor, data de 
pagamento, velocidade contratada, entre 
outros. O prazo para a instalação do servi-
ço deve ser especificado no contrato e não 
pode ser superior a 15 dias úteis. 

Os valores cobrados devem estar de 
acordo com o contrato e com o serviço 
prestado. Se a cobrança for maior que a 
combinada, o caso deve ser solucionado 
em até cinco dias úteis. Qualquer valor 
pago a mais e indevidamente deverá ser 
devolvido em dobro, com juros e cor-
reção monetária. Se o serviço for inter-
rompido, a operadora deverá descontar 
da assinatura o valor proporcional a este 
tempo, quando ultrapassar 30 minutos. 

Se a prestadora precisar interromper 
o serviço para a manutenção da rede, o 
consumidor deve ser avisado com ante-
cedência mínima de uma semana. O usu-
ário em dia com o pagamento pode pedir 
a suspensão dos serviços prestados pela 
operadora a qualquer momento e sem 

nenhum custo, uma vez a cada 12 meses, 
pelo prazo mínimo de um mês e máximo 
de 120 dias. A operadora tem 24 horas 
para atender ao pedido.

Cancelamento – O cancelamento 
do contrato deve ser imediato à solicitação 

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Portal do Governo do Estado

esde ontem (19), está valendo 
em todo o território brasileiro a 
Resolução nº 493 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran). 
A nova lei, publicada no Diário 
Oficial da União de 6 de junho 
de 2014, determina que o candi-
dato à obtenção da primeira 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), categoria B (carros), faça 
25 horas/aula no curso de for-
mação de condutores, além de 
cumprir o mesmo período de 
horas/aula na parte teórica.

Antes da nova regra, o custo 
da primeira CNH nos Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) 
no Estado estava em aproxima-
damente R$ 1,2 mil na capi-
tal. Os preços cobrados por esse 
serviço não são tabelados e o 
Detran.SP estima que haverá 
um aumento de 6% no custo. A 
renovação da CNH segue com os 
mesmos valores: exame médico 
(R$ 70,13) e emissão do novo 
documento (R$ 35,06).

De acordo com a Resolução 
nº 493, o aspirante a motorista 
de carros precisa fazer 25 horas 
de aulas práticas, e não 20, como 
determina a regra anterior. 
Desse total, cinco horas/aula 
devem ser realizadas no perío-
do noturno. Quem já possui a 
habilitação categoria A (moto) 

e deseja conseguir a B agora terá de fazer 
20 horas de aulas práticas e não mais 15, 
como antes. Dessas, 4 horas/aula deverão 
ser realizadas no período noturno.

A aprovação nos exames da primeira 
habilitação assegura ao condutor, maior de 
18 anos e alfabetizado, o direito de dirigir 
por um ano. Depois disso, o motorista pre-
cisa voltar ao Detran.SP para obter a CNH 
definitiva. Entretanto, se nesse período 
tiver cometido infração grave, gravíssima 
ou for reincidente em infração média, além 
de não conseguir a autorização, deverá 
também comparecer ao Detran.SP. E, caso 
tenha justificativa para as infrações, apre-
sentar defesa.

Simulador opcional – O CFC não 
é obrigado a ter simulador de direção vei-
cular. Mas, caso o tenha, o candidato à 
primeira habilitação na categoria B tem a 

opção de fazer até oito horas de aulas prá-
ticas obrigatórias no equipamento. A única 
exigência é que essas aulas sejam divididas 
entre o período noturno e o diurno no equi-
pamento. 

Quem já possui a habilitação catego-
ria A (moto) e deseja conseguir a B (carro) 
, também pode usar o sistema eletrônico 
de aprendizado em até seis horas/aula 
no CFC, divididas em aulas noturnas e 
diurnas.

Mais informações, acesse o site do 
Detran, www.detran.sp.gov.br, ou 
ligue, de segunda a sexta-feira, das 7 
às 19 horas e, aos sábados, das 7 às 13 
horas: capital e municípios com DDD 
11: 3322-3333. Outras localidades: 0300-
101-3333.

Rogério Mascia Silveira
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Contratação de internet banda larga

Arquivo Público tem
nova ferramenta de busca

Cidadãos interessados em fazer pes-
quisas no site do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo têm mais uma fer-
ramenta de busca para facilitar seus estu-
dos. Denominado ICA-AtoM, o software 
oferece ao pesquisador facilidades como, 
por exemplo, visão geral do conteúdo, 
contexto da documentação pesquisada e 
cruzamento de informações. O objetivo 
da instituição, ao instalar o novo progra-
ma, é democratizar o acesso aos fundos 
documentais sob sua guarda, oferecendo 
instrumentos de pesquisa mais eficientes 
e completos. A ferramenta pode ser aces-
sada em http://goo.gl/GMeZtR.

Cursinho da UNESP de
Franca tem 280 vagas

Terminam hoje (20) as inscrições 
para o Cursinho Popular da Unesp de 
Franca. São 280 vagas para alunos da 
rede pública que concluíram o ensino 
médio ou irão cursar o 3º ano em 2015. 
Interessados devem se inscrever pessoal-
mente na Rua General Telles, 1.003, cen-
tro, das 8 às 20 horas. As vagas são limi-
tadas. É necessário apresentar os origi-
nais do RG e CPF.

Saiba se você foi sorteado
na Nota Fiscal Paulista
Desde o dia 15, o consumidor cadas-

trado na Nota Fiscal Paulista (NFP) pode 
conferir no site do programa se foi sor-
tea-do, ou não, no primeiro sorteio de 
2015. A extração mensal de janeiro pagou 
R$ 17 milhões em prêmios. Os três princi-
pais foram de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 
20 mil. Foram distribuídos mais 300 prê-
mios de R$ 1.000; mil de R$ 250; 15 mil 
de R$ 50; 76.303 de R$ 20; e 1.407.394 
de R$ 10. Concorreram ao sorteio os 
consumidores cadastrados na NFP com 
compras realizadas em setembro de 2014 
que tenham incluído seu CPF ou CNPJ no 
documento fiscal. 

Quem quiser participar dos próxi-
mos sorteios deve se cadastrar no site 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br e aceitar os 
termos do regulamento. A adesão até o 
dia 25 de cada mês permite concorrer 
na extração do mês seguinte. Depois de 
finalizado o processo on-line, a inclusão 
e a distribuição de bilhetes nos sorteios 
seguintes passam a ser automáticas. 

Parcelamento de débitos
gera R$ 3,1 bi ao Estado
Em 2014, um conjunto de receitas 

extraordinárias obtidas com programas 
de parcelamento de débitos rendeu R$ 
3,1 bilhões ao tesouro paulista. O total 
recebido foi apurado em levantamen-
to conjunto da Secretaria Estadual da 
Fazenda com a Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE). O montante refere-se à 
soma de R$ 2,66 bilhões obtidos com 
o Programa Especial de Parcelamento 
(PEP) do ICMS com os R$ 446,53 
milhões provenientes do Programa de 
Parcelamento de Débitos (PPD).

O PEP do ICMS reduz os valores 
da multa e dos juros cobrados por dívi-
das envolvendo tributo estadual. O total 
recebido abrange pagamentos de contri-
buintes que aderiram na primeira fase do 
programa, em 2013, com os créditos con-
seguidos na segunda etapa, iniciada em 
maio de 2014. O PPD permite ao inadim-
plente liquidar débitos relativos ao IPVA, 
ITCMD, taxas e multas administrativas. 
O total recolhido contabiliza as receitas 
obtidas de maio a dezembro de 2014.

quando registrada pelo atendente. Quando 
o pedido for registrado sem o atendente, 
valerá após dois dias úteis. Se a contrata-
ção for feita por internet ou telefone, o con-
sumidor pode desistir do serviço no prazo 
de sete dias, contados a partir da solicita-
ção ou instalação, sem nenhum ônus.

Resolução do Contran alterando número de horas/aula entrou em vigor no dia 19 

Procon alerta: o consumidor deve ficar atento aos detalhes da contratação
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