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Setor de serviços  
cresce 0,7% entre  

junho e julho
Depois de recuar 0,2% 
em junho, o setor de ser-
viços cresceu 0,7% em 
julho deste ano, segundo 
dados revelados pela Pes-
quisa Mensal de Serviços, 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). O avanço foi re-
gistrado quando compara-
do com o mês anterior. En-
tre junho e julho, a receita 
nominal cresceu 1,2%.
De acordo com o resulta-
do da pesquisa, a alta de 

0,7% entre junho e julho 
deste ano teve como fator 
principal os crescimentos 
nos segmentos de servi-
ços prestados às famílias 
(3,2%), outros serviços 
(1,9%), atividades turísti-
cas (0,7%) e serviços pro-
fissionais, administrativos 
e complementares (0,3%).
Outras comparações, en-
tretanto, mostram que o 
volume teve quedas: em 
relação a julho de 2015 
(-4,5%), no acumulado ao 

ano (-4,8%) e no acumula-
do de 12 meses (-4,9%). 
A receita teve altas de 
0,3% na comparação com 
julho do ano passado, 
0,2% no acumulado do 
ano e 0,1% no acumulado 
de 12 meses.
Os serviços de informação 
e comunicação mantive-
ram-se estáveis, enquanto 
os transportes, serviços 
auxiliares de transporte e 
correio tiveram queda de 
0,3%.

Projeto de música  
clássica realiza  

apresentações em  
escolas públicas  

de Pinda

 Com o intuito de 
ampliar e democratizar o 
acesso de estudantes e fa-
miliares a espetáculos de 
música clássica, o Projeto 
Ópera na Escola chega a 
Pindamonhangaba neste 
sábado (17) com apresen-
tações gratuitas nas esco-
las estudais Monsenhor 
João José de Azevedo e 
Profa Ivone Nogueira de 
Azevedo, respectivamen-
te, com duas sessões, às 
11h e às 15h.
 O projeto traz em 
sua 5ª edição o espetácu-
lo “A Criada Patroa”, uma 
versão em português da fa-
mosa obra do compositor 
italiano Giovanni Battista 
Pergolesi. O espetáculo 
aborda com humor o con-
flito de classes e fala da re-

configuração de uma rela-
ção hierarquizada através 
do amor, da identificação 
com o outro, do afeto.
O espetáculo conta com 
a participação da cantora 
Isabella Luchi, do baríto-
no Márcio Marangon, do 
ator Rodrigo Manzelli e 
do pianista João Morei-
ra, com direção artística 
e cênica de Livia Sabag e 
direção musical de Fábio 
Bezuti.
 Para que os alu-
nos possam compreender 
a importância da música 
erudita e do teatro como 
expressão artística, o pro-
jeto realiza ações socioe-
ducativas que abrangem 
as escolas e o seu entor-
no. Além do espetáculo, a 
comunidade participa de 

atividades didáticas que 
abordam temas relaciona-
dos à música clássica.
“A ópera, por sua nature-
za híbrida, é uma forma 
de arte que pode ser facil-
mente apreciada por qual-
quer tipo de público. No 
entanto, pelos mais diver-
sos motivos, que vão des-
de questões geográficas 
até econômicas, a maior 
parte da população brasi-
leira não tem acesso a es-
petáculos deste tipo. Daí 
surgiu a ideia de irmos até 
públicos que estão afasta-
dos dos grandes centros, 
dando preferência por re-
giões economicamente 
desfavorecidas. Além da 
experiência artística, o 
projeto propicia uma ex-
periência compartilhada 
na comunidade, criando 
laços, referências comuns 
e um espaço alternativo de 
diálogo e debate”, explica 
a diretora, Livia Sabag.
 Além de Pinda, ou-
tras 10 cidades receberão 
as apresentações gratui-
tas aos finais de semana. 
 O projeto é ide-
alizado por Livia Sabag 
e Cléia Mangueira, com 
realização da Tulipa Pro-
duções Artísticas e patro-
cínio da Gerdau, por meio 
do Instituto Gerdau, firma-
do através da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura - 
ProAC.

Raul Gil visita Caraguá

 O Centro Integra-
do de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (CIAPI), no Jardim Ja-
queira, parou com a visita 
do apresentador de TV e 
cantor Raul Gil, 78 anos, 
nesta semana.
  Ciceroneado pelo 
prefeito Antonio Carlos e 
a secretária dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso, Ivy Malerba, 
o apresentador conhe-
ceu as dependências do  

Ciapi e acompanhou de 
perto as atividades desen-
volvidas no espaço - aula de  
hidroginástica, dança, can-
to, ginástica, musculação e 
informática, entre outras. 
Fez questão de tirar fotos 
com vários fãs e funcioná-
rios no local.
  Na rápida visi-
ta, Raul Gil assistiu ao 
vídeo institucional do  
município e ficou impres-
sionado com os avanços 
da cidade.

 “Conheço Caraguá há 
50 anos e mudou tudo. 
É uma nova Caraguá.  
 Os serviços ofere-
cidos no Ciapi são de pri-
meiro mundo. É um exem-
plo para outros municípios.  
 As ações do Go-
verno Municipal valori-
zam o ser humano desde 
a infância até a fase idosa. 
Parabéns ao prefeito e aos 
vereadores, que dão supor-
te a esse trabalho”, decla-
rou.

MPF denuncia Lula
Marisa Letícia e mais 

seis pessoas na
Lava Jato

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) denunciou o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, sua esposa 
Marisa Letícia da Silva e 
outras seis pessoas à Jus-
tiça pela Operação Lava 
Jato, pelos crimes de cor-
rupção ativa, passiva e 
lavagem de dinheiro. O 
anúncio foi feito nesta se-
mana pela força-tarefa do 
Ministério Público Fede-
ral (MP), responsável pela 
operação.
Na denúncia, que tem 
mais de 270 tópicos, os 
procuradores afirmam que 
o ex-presidente recebeu 
vantagens indevidas refe-
rentes à reforma de um tri-

plex no Guarujá, feita pela 
empreiteira OAS. De acor-
do com o MPF, a reforma 
foi oferecida a ele como 
compensação por ações do 
ex-presidente no esquema 
de corrupção da Petrobras.
Segundo o procurador 
Delta Dallagnol, a opera-
ção reuniu provas suficien-
tes para indicar que Lula 
era o “comadante máximo 
do esquema de corrupção 
identificado na Lava Jato”. 
Lula teria recebido R$ 3,7 
milhões em propinas, pa-
gas de maneira dissimu-
lada. A denúncia também 
envolve mais R$ 87 mi-
lhões em corrupção.
Além do ex-presidente 

e sua esposa, a denúncia 
também inclui os nomes 
do presidente do Instituto 
Lula, Paulo Okamotto, do 
ex-presidente da OAS Léo 
Pinheiro, e quatro pessoas 
ligadas à empreiteira Age-
nor Franklin Magalhães 
Medeiros: Paulo Roberto 
Valente Gordilho, Fábio 
Hori Yonamine e Roberto 
Moreira Ferreira.
O MPF também investiga 
ainda se as obras em um 
sítio de Atibaia, frequen-
tado pela família de Lula, 
que foram realizadas pela 
Odebrecht, também fazem 
parte de um esquema de 
vantagens indevidas rece-
bidas por Lula.
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Curiosidades

O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para 
os doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava 
um doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas 
duas cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas mis-
turando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, 
mas um novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. 
Depois de examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros 
dos desenhos feitos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que 
aqueles autênticos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas comple-
xas ainda não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas 
obras.
***
Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob`s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Cole. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasosa). A mudança 
só durou três anos, A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta 
mil garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo mundo.

Humor

As quinze mentiras mais contadas

Advogado: Esse processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo.
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante.
Bêbado: Sei perfeitamente o que estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Já tomamos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão que vem da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Antes das onze estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.
- Ah! Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Pedi pra ele ir comprar a açúcar no mercado aí veio um carro e passou por cima 
dele.
- Mais que coisa triste! E o que é que você fez?
- Bem, tive que tomar café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Sabemos que felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não se 
torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas e você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém 
pode até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o que pode fazer. O 
resto é por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma 
errado, prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1... Introduze-se... Busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2... Desprende-se... Sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, 
solte-a.
3... Tolere-se... Deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4... Ajuste-se... Veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5... Discerne-se... Escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu 
bem.
6... Julgue-se... Seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7... Enfrente-se... Faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8... Coopere-se... Trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar. 

A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação.

Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.

Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.

As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.

A alma move todas as matérias do mundo.

Para o sábio, o suficiente é abundante.
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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.

Museu da Imagem em  
Ilhabela e do Som exibe em  

Ilhabela o filme  
“Que horas ela volta”

O programa Ponto MIS 
exibirá gratuitamente em 
três sessões na Biblioteca 
Municipal da Barra Velha 
nos dias 19, 21 e 26 de se-
tembro, sempre às 19h, o 
filme “Que horas ela vol-
ta”.
A obra cinematográfi-
ca tem direção de Anna 
Muylaert e elenco com Re-
gina Casé, Camila Márdila 
e Michel Joelsas, conta a 
história da pernambuca-
na Val (Regina Casé) que 
depois de deixar a filha no 
interior de Pernambuco e 
passar 13 anos como babá 
do menino Fabinho em 
São Paulo, passa ter estabi-
lidade financeira, mas con-

vive com a culpa por não 
ter criado sua filha Jéssica. 
Às vésperas do vestibular 
do menino, no entanto, ela 
recebe um telefonema da 
filha que parece ser sua se-
gunda chance. Jéssica quer 
apoio para vir a São Pau-
lo prestar vestibular. Com 
alegria e ao mesmo tempo 
apreensão, Val prepara a 
tão sonhada vinda da filha, 
apoiada por seus patrões. 
Mas quando Jéssica chega, 
a convivência é difícil. Ela 
não age dentro do protoco-
lo esperado para ela, o que 
gera tensão dentro da casa.
Sessões
Dia: 19/9 (segunda-feira) 
– 19h

Dia: 21/9 (quarta-feira) – 
19h
Dia: 26/9 (segunda-feira) 
– 19h
Classificação indicativa: 
14 anos
Local: Biblioteca da Barra
Av. Princesa Isabel, 2626 
– Barra Velha.
Programa Ponto MIS
O programa é uma inicia-
tiva do Museu da Imagem 
e do Som em parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Cultura. Seu objetivo é 
apoiar a difusão cultural e 
incentivar a formação de 
público, contribuindo com 
a capacitação audiovisual 
e promovendo o acesso ao 
cinema.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 61, Termo nº 6391
Faço saber que pretendem se casar CLAYTON ALVES LEMES e LAYLA SIQUEIRA DE 
ARAÚJO, 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 6 de maio de 
1993, de profissão auxiliar geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Queluz, nº 77, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filho de EDSON ALVES 
LEMES, de 45 anos, nascido na data de 17 de outubro de 1970, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de ELIANA MORGADO ALVES LEMES, de 41 
anos, nascida na data de 8 de novembro de 1974, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 15 de agosto de 1997, de 
profissão auxiliar de manuseio, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Co-
ronel Pedro Marcondes, nº 129, Residencial Flamboyant, nesta cidade, filha de ALBÉRIO 
LEANDRO DE ARAÚJO, de 43 anos, nascido na data de 30 de junho de 1973, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Malta/PB e de LEILA MARTINS SIQUEIRA, de 
35 anos, nascida na data de 8 de novembro de 1980, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Cruzeiro/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. 

Poupatempo SJC comemora 
18 anoscom mais de  

23 milhões de atendimentos

Desde sua instalação em 
1998, o Poupatempo São 
José dos Campos  regis-
tra mais de 23 milhões de 
atendimentos. É o primei-
ro posto do programa no 
Vale do Paraíba, que co-
memora nesta semana, 18 
anos de serviços prestados 
aos moradores da região.
A unidade é aprovada, pra-
ticamente, por 100% dos 
cidadãos. Só no ano pas-
sado, a unidade atendeu 
mais de 1 milhão de cida-
dãos, uma média de 90 mil 
por mês, mais de 4 mil ao 
dia. Desde 1998, são 23,8 
milhões de atendimentos.  
 Atualmente, é 
uma das únicas agências 
a contar com o balcão de 
multiserviços, onde o ci-

dadão realiza solicitações 
de documentos do Detran 
SP, IIRGD e SERT em um 
único atendimento.
Reformulada no ano pas-
sado, a unidade trouxe 
ao cidadão joseense e da  
região a modernidade 
nos serviços com novas 
tecnologias. Com essas  
facilidades de acesso não 
presenciais, o Poupatempo 
-  que já chegou a atender 
mais de 13 mil pessoas por 
dia, por atender diversas 
cidades do Vale do Paraíba 
- hoje atende a cerca de 4,5 
mil pessoas dia
Entre os órgãos mais 
procurados estão o De-
tran SP, que contabiliza 
4,6 milhões documentos 
emitidos, como Carteira  

Nacional de Habilitação 
(CNH) e licenciamento 
de veículos; o Instituto 
de Identificação (IIRGD), 
para RG e Atestados de 
Antecedentes Criminais, 
com 2,4 milhões de solici-
tações; a Secretaria da Fa-
zenda, para serviços finan-
ceiros e tributários, com 2 
milhões de atendimentos.
Endereço - O  
Poupatempo São José 
dos Campos fica na Ave-
nida São João, 2.220 
– Jardim Colinas (pré-
dio anexo ao estacio-
namento do Shopping  
Colinas). O horário de 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 
19h, e aos sábados, das 9h 
às 15h. 

Colégio Adventista
inicia atividades em 2017

A décima unidade escolar 
do Colégio Adventista no 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte inicia suas ativida-
des em Caraguá, em janei-
ro de 2017.
As obras já estão em fase 
avançada no Pontal Santa 
Marina, num terreno cedi-
do por concessão de uso 
para a Instituição Paulista 
Adventista de Educação 
e Assistência Social, de 
acordo com a Lei Munici-
pal 2.213.
A apresentação do pro-
jeto foi feita na segunda 
(12), no salão de eventos 
do Costa Norte Hotel, no 
Massaguaçu. O evento 
contou com a presença do 
prefeito Antonio Carlos 
e secretários municipais; 
do tesoureiro da Rede de 

Educação Adventista de 
São Paulo, Elnio Freitas; 
da diretora do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
Nádia Romanelli; do di-
retor da unidade Caragua-
tatuba, Alessandro Gia-
comini; e do presidente 
da Igreja Adventista da 
região, Ronaldo Oliveira. 
A nova unidade escolar 
terá capacidade para aten-
der até 1.500 alunos em 
dois turnos diários. Com o 
empreendimento, a entida-
de pretende gerar cerca de 
400 empregos e oferecer 
35% de vagas em bolsas 
de estudos para estudan-
tes carentes do município, 
cujos critérios serão defi-
nidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
O prédio terá 20 salas de 

aula, 4 salas de aula in-
fantil, sanitários, adminis-
tração, auditório para 300 
pessoas, estacionamento 
com 60 vagas, quadra po-
liesportiva, pátio para re-
creação e playground.
Após a apresentação, os 
representantes da Institui-
ção Paulista Adventista 
de Educação e Assistência 
Social visitaram as futu-
ras instalações do colégio, 
acompanhados da secre-
tária Municipal de Edu-
cação, Marta Regina de 
Oliveira Braz, que repre-
sentou o prefeito Antonio 
Carlos.
Serviço - Colégio Adven-
tista de Caraguatatuba, 
Avenida Francisco Garri-
do, 860, bairro Pontal de 
Santa Marina.

Estude para a provateórica do  
DetranSP pelo Facebook

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) dá uma 
forcinha para quem está 
tirando a 1ª habilitação. 
 O candidato à Car-
teira Nacional de Habili-
tação (CNH) pode estudar 
para a prova teórica pelo 
Facebook. Por meio da 
rede social, o futuro mo-
torista tem acesso às ques-
tões reais que caem no 
exame.
A ferramenta também per-
mite que o usuário desafie 
seus amigos a vencê-lo 
no teste virtual. A pági-
na mostra quais amigos 
já fizeram o simulado e 
a melhor pontuação do 
ranking.  Quem estuda 
pelo Facebook também 
pode publicar o resultado 
em sua linha do tempo, 
ver a solução das questões,  
refazer a prova, além de 
dividir o resultado por 
tema. Para acessar, é só 
entrar na fanpage do De-
tran.SP e clicar no botão 
“usar o aplicativo”.
“Utilizar o alcance das re-
des sociais para o apren-
dizado dos candidatos é 

uma forma de melhorar a 
formação dos condutores 
e contribuir para um trân-
sito mais seguro”, ressalta 
a diretora-vice-presidente 
do Detran.SP, Neiva Apa-
recida Doretto.
Do mesmo jeito que ocor-
re na prova de verdade, 
o simulado virtual dá 40 
minutos para o candidato 
responder as 30 pergun-
tas. Para ser aprovado, ele 
deve acertar pelo menos 
70% das questões (ou seja, 
21).
Além da prova teórica de 
1ª habilitação, também 
está disponível no Face-
book o teste de renovação, 
voltado apenas ao moto-
rista habilitado antes de 
novembro de 1999 e que 
não renovou o documento 
após novembro de 2005. 
Os testes contemplam to-
dos os temas necessários 
para a aprendizagem: di-
reção defensiva, noções de 
primeiros socorros, legis-
lação de trânsito, noções 
de mecânica, meio am-
biente e relacionamento 
interpessoal.
Simulado via aplicativo e 

portal
O Detran.SP também tem 
um aplicativo gratuito do 
simulado de prova teórica 
que permite ao candida-
to estudar pelo tablets ou 
smartphones.  A facilidade 
está disponível para as pla-
taformas Android e iOS e 
pode ser utilizada offline, 
sem necessidade de co-
nexão à internet.   
 Desse modo, quem 
estuda pelo aplicativo eco-
nomiza o pacote de dados 
de seu celular ou tablet.
 Nessa ferramenta, 
o candidato pode rever e 
refazer os dez últimos tes-
tes, salvar nos favoritos os 
50 simulados mais recen-
tes e consultar o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
além das apostilas de no-
ções de primeiros socor-
ros e direção defensiva do 
Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito). O 
aplicativo oferece também 
a possibilidade de o aluno 
estudar as questões dividi-
das por tema.
O simulado também pode 
ser realizado no portal 
do Detran.SP, na área de 

“Serviços Online”, ou  
diretamente no link www.
detran.sp.gov.br/simulado.
 Serviços eletrônicos –  
No portal do Detran.SP, 
o cidadão pode realizar 
27 serviços de trânsito 
relacionados a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(como 2ª via e CNH defi-
nitiva), veículos (pesquisa 
de débitos e restrições) e  
infrações (consulta de 
multas e solicitação de re-
curso de penalidade), entre 
outros. Basta fazer cadas-
tro e criar login e senha, 
que garantem a segurança 
dos dados pessoais.
 O Detran.SP ofe-
rece, ainda, três aplicati-
vos gratuitos para tablets 
e smartphones, com di-
versas funcionalidades, 
como: solicitar 2ª via da 
CNH e acompanhar a 
emissão do documento; 
consultar multas do pró-
prio veículo; treinar para 
a prova teórica; além 
do jogo educativo do  
Clube do Bem-te-vi. Os 
aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas 
Android e iOS.
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Jornalistas visitamCaraguá 
no Encontro com  

a Imprensa

 O Concerto de 
Gala com a Orquestra Sin-
fônica de Caraguá, regida 
pelo maestro Bartolomeu 
Vaz, com a cantora lírica 
Josy Santos, foi a princi-
pal atração do Encontro 
com a Imprensa do Litoral 
e Região, que reuniu em 
Caraguá profissionais das 
rádios Integração, Antena 
8, Nativa, Jornal Expres-
são Caiçara, Gazeta São 
Paulo, A Melhor Idade, 
O Vale, televisão Record 
Vale e Band Vale, Revis-
ta da Cidade e Costa Vip 
Brasil, sites Portal Agora 
Vale, Artekula e um you-
tuber do canal Sandrão 
Comigo é assim.
Os convidados foram re-
cepcionados pela Secre-
taria de Comunicação So-
cial, juntamente com as 
Secretarias dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-

cia e do Idoso, Educação, 
Esportes e Recreação, 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Saúde e Fun-
dacc.
 Os participantes 
foram recepcionados pelo 
prefeito, vice-prefeito e 
secretários na Secretaria 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so (SEPEDI), onde  pu-
deram bater um papo e 
conhecer o trabalho reali-
zado nas diversas oficinas 
adaptadas e de estímulo 
oferecido no Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (CIAPI).
 Além de fazerem 
um tour pela cidade, pas-
sando pela Secretaria de 
Turismo, a Praia Acessí-
vel, o Espaço Aventura, a 
nova Orla do Massaguaçu 
e o Centro de Eventos do 

Porto Novo, os convida-
dos visitaram o Centro 
Integrado de Atividades 
Sociais, Culturais e Espor-
tivas (CIASC), que con-
ta com diversas oficinas 
de arte, música e dança, 
e o Centro Integrado de 
Desenvolvimento Educa-
cional (CIDE), no Pere-
quê-Mirim, onde foram re-
cebidos pelas crianças da 
oficina de fanfarra tocando 
e emocionando a todos.
Após o passeio, um café 
na Secretaria de Turismo 
encerrou as atividades no 
período do dia. Fechando 
o encontro, todos foram 
assistir à comemoração 
dos dez anos de carreira da 
Mezzosoprano Josy San-
tos, que se apresentou em 
um belo concerto em par-
ceria com a Orquestra Sin-
fônica e o Corpo de Baile 
de Caraguatatuba.

Objetivo central do
Programa de Parceriasde  

Investimentos é gerar  
empregos, diz Temer

 O presidente da 
República, Michel Temer, 
afirmou nesta semana que 
a primeira reunião do Pro-
grama de Parcerias para 
Investimentos (PPI) tem 
como objetivo central a 
geração de empregos no 
País. Em discurso a mi-
nistros na abertura do en-
contro, Temer defendeu 
a interlocução do poder 
público com a iniciati-
va privada para induzir o 
desenvolvimento econô-
mico, com reflexos nos 
empregos e na renda das 
famílias.

 “A reunião de 
hoje tem como objetivo 
central (…) exatamente a 
produção de empregos no 
País. A ideia básica des-
se Programa de Parcerias 
de Investimento visa, em 
primeiro lugar, ao cresci-
mento econômico do País, 
mas, como consequência 
natural, é a abertura de 
empregos”, disse o presi-
dente.
 Aos ministros, Te-
mer lembrou que a Cons-
tituição Federal de 1988 
abriu a oportunidade de 
concessões para descen-

tralizar a administração. 
Caberá ao PPI, que é che-
fiado pelo secretário-exe-
cutivo Moreira Franco, 
executar essas parcerias.
“Fizeram-se estudos con-
ducentes a uma abertura 
extraordinária para a ini-
ciativa privada. Vamos, 
cada vez mais, ressaltar 
que o poder público não 
pode fazer tudo. O poder 
público tem que ter a pre-
sença da iniciativa priva-
da, sempre como agente 
indutor do desenvolvi-
mento e de empregos no 
País.”

Ganhadores do 13º Concurso 
de Poesias de Ilhabela

serão revelados
 A premiação do 
13º Concurso de Poesias 
de Ilhabela está marcada 
para o sexta-feira (16/9), 
às 20h, na Praça das Ban-
deiras na Vila – Cen-
tro Histórico da cidade. 
 Este ano as poesias 
foram com tema livre e os 

participantes foram clas-
sificados em três catego-
rias: Infantil (até 12 anos), 
Juvenil (13 a 17 anos) e 
Adulto (acima de 18 anos).
 A divulgação 
dos vencedores só será 
feita durante a cerimô-
nia e os prêmios serão  

ofertados aos três primei-
ros colocados de cada ca-
tegoria.
 O concurso tem o 
objetivo de incentivar e 
descobrir novos poetas e 
poetisas, além de fomentar 
o gosto pela leitura em to-
das faixas etárias.


