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A GAzetA dos Municípios

Trecho da Rodovia dos 
Tamoios será interditado
para detonação de rocha

Programa “Vou de Cinto” 
orienta viajantes na Via 

Dutra, em Lavrinhas

Sindicato de Pinda abre 
inscrições para cursos 
gratuitos de informática

Começam inscrições 
para vagas

remanescentes do Fies

A rodovia dos Tamoios 
será interditada nesta ter-
ça-feira (23), no trecho de 
Paraibuna, para detonação 
de rochas. A ação está pre-
vista para acontecer das 
15h às 17h, período em 
que as pistas estarão to-
talmente interditadas nos 
dois sentidos de tráfego.
A detonação das rochas é 
necessária para o prosse-

A CCR NovaDutra, em 
parceria com a ANTT,  
promove nesta terça-fei-
ra (23) a campanha ‘Vou 
de Cinto’ na via Dutra. A 
iniciativa faz parte do Pro-
grama Estrada Sustentável 
e visa conscientizar moto-
ristas e passageiros de ôni-
bus sobre a importância do 
uso do cinto de segurança. 
O evento está programado 
para quase todo o dia,  das 
8h às 17h, e acontecerá no 
km 18 da pista sentido Rio 

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhan-
gaba está com inscrições 
abertas para novas turmas 
do curso gratuito de in-
formática. São 84 vagas, 
com turmas no centro e 
em Moreira César. O curso 
tem duração de três meses 

Estão abertas a partir desta 
semana inscrições para as 
vagas remanescentes do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) no se-
gundo semestre de 2016. 
A inscrição na página do 
FiesSeleção é gratuita e é 
feita exclusivamente pela 
internet. Em seguida, o 
estudante deve acessar o 
Sistema Informatizado do 
Fies e concluir sua inscri-
ção em dois dias úteis sub-
sequentes.
Estudantes não gradua-
dos e pré-selecionados no 
processo regular terão até 

guimento das obras de du-
plicação da pista no trecho 
de Serra da Rodovia.
Durante a execução da 
operação, o tráfego no tre-
cho será interditado nos 
seguintes pontos:
- Pista sentido Litoral - km 
60,4 (no fim do trecho de 
planalto já duplicado).
- Pista sentido São José 
dos Campos - km 67 (pró-

de Janeiro da rodovia, em 
frente ao Posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
de Lavrinhas. Em agosto, 
já foram realizadas três 
edições do ‘Vou de Cin-
to’, em função dos Jogos 
Olímpicos. Em 2016 fo-
ram nove edições da ação 
e mais de 3.800 motoristas 
e passageiros de ônibus 
conscientizados. “A via 
Dutra foi utilizada por mui-
tas pessoas que se desloca-
ram até o Rio de Janeiro 

e podem participar pesso-
as a partir dos 12 anos de 
idade. Na sede do sindi-
cato, no centro, as aulas 
ocorrem em dias de terças 
e quintas-feiras. Na subse-
de Moreira César, as aulas 
ocorrem em dias de segun-
das e quartas-feiras. As 

o dia 28 como prazo final 
par se inscrever. No dia 
26, começam as inscrições 
para os estudantes  gradua-
dos pré-selecionados.
As vagas remanescentes 
são destinadas aos estu-
dantes que tenham renda 
familiar mensal bruta per 
capita de até três salários 
mínimos, tenha partici-
pado do Enem a partir da 
edição de 2010 e obtido 
média igual ou superior a 
450 pontos e nota na reda-
ção superior a 0.
Sobre o Fies - O Fies é o 
programa do Ministério 

ximo ao acesso para o mu-
nicípio de Natividade da 
Serra).
Os motoristas que trafe-
garem pelo local deve-
rão redobrar a atenção e 
respeitar a sinalização. A 
Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
evitem trafegar pelo tre-
cho durante o período de 
realização da operação.

para assistir às Olimpíadas 
e que agora estão voltando 
para casa. Por isso, este é 
um momento importante 
para conscientizarmos um 
grande número de pas-
sageiros e motoristas de 
ônibus a respeito do uso 
do cinto de segurança, um 
equipamento que pode sal-
var vidas”, explica a ges-
tora de Relações Institu-
cionais e Sustentabilidade 
da CCR NovaDutra, Carla 
Fornasaro.

inscrições podem ser fei-
tas até o dia 6 de setembro 
na sede do Sindicato e na 
subsede em Moreira César 
ou pelos telefones 3644-
1540 (Centro) e 3627-
2634 (Subsede). Preenchi-
mento das vagas ocorrerá 
por ordem de chegada.

da Educação que financia 
cursos superiores em insti-
tuições privadas com ava-
liação positiva no Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sina-
es). Nesta edição, foram 
ofertadas 75 mil vagas.
O programa oferece finan-
ciamento a uma taxa efe-
tiva de juros de 6,5% ao 
ano. O percentual do cus-
teio é definido de acordo 
com o comprometimento 
da renda familiar mensal 
bruta per capita do estu-
dante. Com informações 
da Agência Brasil
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Curiosidades

Na Índia se ensina “Quatro Leis da Espiritualidade”
A primeira diz: “A pessoa que chega é a pessoa certa”. Significa que nada ocorre 
em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que se integram 
conosco, está ali por uma razão, para que possamos aprender a evoluir em cada 
situação.
A segunda diz: “O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido”. Nada, 
absolutamente nada que ocorre em nossa vida poderia ter sido de outra maneira. 
Nem mesmo o detalhe mais insignificante! Não existe: se acontecesse tal coisa 
talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocorreu foi a única coisa que poderia 
ter ocorrido e, teve que ser assim para que pudéssemos aprender essa lição e, então 
seguir adiante. Todas e cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são per-
feitas, mesmo que nossa mente e, nosso ego resista em aceitá-las.
A terceira diz: “Qualquer momento que algo se inicia é o momento certo”. Tudo 
acontece num momento determinado. Nem antes e nem depois! Quando estamos 
preparados para que algo novo aconteça em nossa vida, então aí é que terá início.
A quarta diz: “Quando algo termina, termina”. Simplesmente assim! Se algo termi-
nou em nossa vida, é para nossa evolução! Portanto, é melhor desapegar, erguer a 
cabeça e seguir adiante, enriquecendo-se com mais essa experiência! 
Creio que não é por acaso que você está lendo isto. Se este texto chega até nós, hoje, 
é porque estamos preparados para entender que nenhum grão de areia, em momen-
to algum, cai no lugar errado! Viva bem! Ame com todo o seu ser! Permita-se ser 
imensamente feliz!

Humor

Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho porque já estava irritado com gente 
em volta dele. Vara na mão, lata de minhoca e lá vai ele para o rio, bem cedinho. 
No caminho encontra um caboclinho que começa a acompanhá-lo. E o mineiro já 
pensando: O saco, será que esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegando 
no rio e o caboclinho do lado sem falar nada, o mineiro se arruma todo, começa a 
pescar e também não fala nada. Passam três horas e o caboclinho acocorado, olhan-
do em dar um pio. Passam seis horas e o caboclinho só “zoiando”. Já no finalzinho 
do dia o mineiro ficou com pena e oferecendo uma vara para o caboclinho disse:
- O minininho, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho paciência não, sô!
***
Uma loira estava andando na rua e vê outra loira num quintal simulando remar um 
barco parado na grama. Muito revoltada, ela diz:
- É por causa de mulheres burra como você que todo mundo vive contando piadas 
sobre nós, as loiras. E tem mais, só não vou até aí e te arrebentar toda, porque eu 
não sei nadar.
***
Um avião estava caindo e só tinha mais dois pára-quedas para três pessoas. Nessa 
hora a loira diz:
- Podem pular com os pára-quedas que eu tenho um energético aqui dentro da mi-
nha bolsa que vai me salvar.
Então o piloto pergunta:
- O que é isso?
E a loira, toda, toda, responde:
- É meu xampu anti-quedas.

Mensagens

Ouça seu coração, suas intuições e tente não deixar que seus medos dominem os 
murmúrios suaves e gentis de seu coração. Sinta a liberdade de amar sem restrições 
e sem condições. É sempre seguro amar completamente, sem reservas. Nunca sere-
mos verdadeiramente rejeitados. É só quando nos deixamos envolver pelo ego que 
nos tornamos vulneráveis e nos machucamos. O amor em si é absoluto e abrangen-
te. Dirija-se aos outros com amor, sem se preocupar em receber nada em troca. O 
que importa não é o número de pessoas que você alcança com seu amor, mas sim, 
o ato de entregar-se carinhosamente.
***
Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo ao invés de reparos a curto 
prazo é tão importante quanto qualquer decisão que você faça em toda a sua vida.
****
Assim como a cera, naturalmente dura e rígida, torna-se com um pouco de calor 
tão maleável que se pode levá-la a tomar a forma que se desejar, também se pode, 
comum pouco de cortesia e amabilidade conquistar os obstinados e os hostis.
***
Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos 
deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode 
mudar toda a nossa existência.

Pensamentos, provérbios e citações

Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.

Nunca mate a mosca que pousa na cabeça do tigre.

Há momentos em que calar é mentir.

O sentir é indispensável para se chegar ao saber.

Aprenda com os mudos os segredos dos gestos expressivos.

O poder nem sempre endireita a esquerda.

Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.

Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.

Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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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.

EXPEDIENTE

Acit tem inscrições abertas para 
três cursos, para fechar agosto

Fuvest abre inscrições para 
o vestibular 2017

O Projeto Empreende, 
desenvolvido pela Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Taubaté (ACIT) 
está com inscrições aber-
tas para três novos cursos 
ainda esse mês.  As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
email cursos.acit@tauba-
te.com.br ou pelo telefone 
(12) 2125-8201. Os cursos 
têm carga horária entre 4 
e 8 horas e acontecem no 

Estão abertas a partir des-
ta semana as inscrições 
para o vestibular da Fu-
vest (Fundação Univer-
sitária para o Vestibular).   
Os interessados em con-
correr poderão se inscre-
ver até 8 de setembro. Os 
testes da primeira fase 
ocorrerão no dia 27 de no-
vembro.
São 8.734 vagas dispo-
níveis para alunos que 
querem ingressar na Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) e 120 para o curso 

auditório da Associação.
Os cursos oferecidos são: 
Oficina de Gestão Finan-
ceira na área de Alimen-
tação, Oficina de Técnica 
de Exposição de Produtos 
e Oficina de Visual Mer-
chandising, que aconte-
cem entre os dias 25 e 31 
e abrangem diversas áreas 
de atuação empresarial.
De acordo com a ACIT, é 
mais oportunidade de ca-

de medicina da Faculdade 
de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Pau-
lo. Os estudantes poderão 
disputar vagas para cursos 
em oito campi da USP nas 
cidades de Bauru, Lorena, 
Piracicaba, Pirassununga, 
Ribeirão Preto, Santos, 
São Carlos e São Paulo.
A USP também oferece 
2.338 vagas pelo Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu). No ano passado, 
142.721 se inscrevera para 
concorrer ao vestibular. 

pacitação que a entidade 
disponibiliza para a popu-
lação, sempre com foco na 
consolidação do comércio 
local, prestação de servi-
ços e indústria. Os cursos 
também buscam a exce-
lência em seus produtos 
para manter a cidade como 
referência na região e fa-
zer com que a economia 
local seja fortalecida.
As vagas estão abertas mas 
são limitadas. Associados 
ACIT tem desconto e faci-
lidades no pagamento.
Projeto Empreende -  O 
projeto foi idealizado em 
cima da necessidade de 
desenvolver e capacitar os 
empresários de Taubaté, 
oferecendo cursos, ofici-
nas e treinamentos de qua-
lidade, voltados para cada 
setor especificamente e 
que acontecerão ao longo 
de 2016, com realização 
da ACIT em parceria com 
o SEBRAE.

Para se inscrever, os alu-
nos deverão acessar o site 
www.fuvest.com.br.
Valor da inscrição - A 
taxa de inscrição custa R$ 
160,00, valor que deve-
rá ser pago em bancos ou 
pela internet, até a data-li-
mite de 9 de setembro, mas 
com boleto que só poderá 
ser emitido até 8 setembro, 
último dia de inscrição.
Locais de provas - As 
provas vão ocorrer em 
31 cidades paulistas. Na 
região metropolitana ha-
verá exames em Barueri 
(com Santana do Parna-
íba), Carapicuíba, Gua-
rulhos, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Taboão 
da Serra e São Paulo. No 
interior, em Barretos, Bau-
ru, Campinas, Fernandó-
polis, Franca, Jaú, Jundiaí, 
Limeira, Lorena, Marília, 
Mogi Mirim, Piracicaba, 
Pirassununga, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São Carlos, São 
José do Rio Preto, São 
José dos Campos, Soroca-
ba e Taubaté.
Com informações da 
Agência Brasil 
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Como ser especialista na 
arte de delegar e ter mais 

tempo na vida?
Por Luciano Zorzal
Nos tempos atuais, não é 
raro ouvirmos as pesso-
as reclamarem da falta de 
tempo. Porém, continua-
mos dispondo de 24 horas 
diárias, sete dias por sema-
na. Seria então razoável 
entender que, na realidade, 
não nos falta tempo e sim, 
nos sobram tarefas?
A partir dessa análise, po-
demos concluir que, para 
que tenhamos mais tempo, 
uma alternativa lógica se-
ria, delegar mais. Essa ati-
tude nos exige dar ao ou-
tro a oportunidade de fazer 
uma tarefa que é nossa, 
mesmo sabendo da grande 
possibilidade dessa pes-
soa não realizá-la da mes-
ma forma como faríamos. 
Contudo, ainda assim pre-
cisamos delegar.
Primeiro, porque precisa-
mos de tempo para fazer 
novas atividades que nos 
direcionarão para um cres-
cimento e, segundo, pelo 
fato de que é uma forma 
de retribuir aquilo que al-
guém um dia fez por nós, 
dando-nos a oportunidade 
de crescer e aprender coi-
sas novas.
Mas, vale ressaltar que de-
legar tarefas, não é a mes-
ma coisa do que delegar 
responsabilidades. Em al-
gumas situações, você até 
poderá compartilhá-las, 

mas ainda será o princi-
pal responsável e, por isso 
mesmo, deverá responder 
pelas mesmas.
Vamos supor, por exem-
plo, que você seja um ge-
rente financeiro de uma 
empresa. Assim sendo, 
você poderá encaminhar 
tarefas como controlar o 
caixa e emitir relatórios 
aos seus subordinados, 
mas a responsabilidade 
das contas da empresa ja-
mais deixará de ser sua.
Destaco a importância de 
não repassarmos nossas 
responsabilidades, porque 
muitas pessoas dizem que 
preferem não delegar, pois 
quando o fizeram “deu 
tudo errado”. Contudo, a 
única forma de evitar que 
isso aconteça é focando 
no repasse das tarefas, 
mantendo o controle das 
atividades e acompanhan-
do de perto os resultados. 
Essa é a verdadeira arte de 
delegar.Portanto, use um 
pouco do seu escasso e 
precioso tempo para refle-
tir sobre quais tarefas você 
pode delegar e para quem. 
Feito isso, aproveite cada 
minuto que você irá ga-
nhar com essa atitude para 
realizar tarefas diferentes, 
que sejam mais necessá-
rias e relevantes, ou então 
para o seu próprio lazer, 
por que não?

Luciano Zorzal é pales-
trante, consultor, diretor 
de expansão da Zorzal 
Franquias e sócio-funda-
dor da Zorzal Consultores 
& Auditores Associados, 
empresa com onze anos de 
atuação nacional na área 
de gestão empresarial e da 
qualidade, já certificada 
em conformidade com a 
ISO9001:2015 em janeiro 
de 2016.
Sobre a Zorzal Consulto-
res & Assessores Associa-
dos:
www.zorzal.com.br/
Com onze anos de atua-
ção na área de gestão em-
presarial e de qualidade, 
a Zorzal Consultores & 
Auditores Associados ofe-
rece serviços estruturados 
e personalizados capazes 
de atender às necessida-
des de cada organização, 
independente do porte ou 
área de atuação. Dentre as 
soluções oferecidas estão: 
consultorias, auditorias e 
treinamentos na área da 
qualidade e gestão empre-
sarial, incluindo a imple-
mentação de modelos de 
gestão tendo como refe-
rência a consagrada norma 
internacional ISO 9001. 
Com todo esse know-how, 
a empresa optou por ex-
pandir pelo modelo de 
franquias no início desse 
ano.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 47, Termo nº 6362
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR e DA-
NIELLE ALVARENGA, 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 3 de novembro de 1994, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e do-
miciliado Estrada Onze, nº 970, Fazenda Conquista, Assentamento Conquista, nesta cidade, 
filho de ANDRÉ BEZERRA DE OLIVEIRA, de 42 anos, nascido na data de 1 de janeiro de 
1974, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Olinda/PE e de SILVIA REGINA 
DE JESUS LUCAS, de 39 anos, nascida na data de 14 de dezembro de 1976, residente e 
domiciliada Tremembé/SP, natural de Campinas/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 25 de novembro de 1993, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de RONALDO JOSÉ DA SILVA AL-
VARENGA, falecido em Taubaté/SP na data de 28 de maio de 2010 e de EDILENE LEMES 
ALVARENGA, de 45 anos, nascida na data de 12 de agosto de 1971, residente e domiciliada 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha
-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 46, Termo nº 6361
Faço saber que pretendem se casar SAMUEL SALLES DE OLIVEIRA NETO e DAYANA 
MARIA MONTEIRO AYRES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo arti-
go 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido 
em 11 de dezembro de 1987, de profissão ponteador, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 44, Bica da Glória, nesta cidade, filho de 
SAMUEL SALLES DE OLIVEIRA FILHO, de 54 anos, nascido na data de 8 de janeiro de 
1962 e de ROSANA ALVES MOREIRA DE OLIVEIRA, de 51 anos, nascida na data de 17 
de outubro de 1964, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 20 de abril de 1992, de profissão téc. de radiologia, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Professor Irito Nogueira Barbosa, nº 
36, Jardim Santana, nesta cidade, filha de NELSON DA SILVA AYRES, de 69 anos, nascido 
na data de 10 de fevereiro de 1947, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São 
Luis do Paraitinga/SP e de BENEDITA APARECIDA MONTEIRO AYRES, de 52 anos, 
nascida na data de 19 de fevereiro de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natu-
ral 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. 

Meia Maratona
Ubatuba Runners

Inscrições ficam abertas 
até dia 20 de setembro 
para provas de 10k e 5k 
A Prova de Corrida Pe-
destre Meia Maratona de 
10k e 5k Ubatuba Runners 
acontece no dia 25 de se-
tembro na região central 
da cidade. A largada e che-

gada estão previstas para a 
Praça de Eventos e as ins-
crições estão abertas.
Até o dia 5 de setembro, 
o valor da inscrição é de 
R$ 80. Entre o dia 5 e 20 
de setembro, o valor salta 
para R$ 100. Atletas acima 
de 60 anos não pagam.

Para fazer sua inscrição, 
acesse o site - ubatubarun-
ners.com.br
Para obter mais informa-
ções, envie mensagem 
para esportes@ubatuba.
sp.gov.br ou entre em con-
tato pelo telefone (0xx12) 
3833-3818. 

Semana de conscientização ambiental 
acontecerá em Pindamonhangaba

Detran.SP alerta para 
e-mails falsos sobre

multas, suspensão da 
CNH e leilão de veículo

Três mensagens falsas es-
tão colocando o internauta 
em risco. Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) 
alerta o cidaão para men-
sagens falsas que circulam 
na internet e contêm infor-
mações erradas sobre mul-
tas, suspensão de Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e leilão de veícu-
los, confundindo os cida-
dãos.
Diariamente, dezenas de 
mensagens de remetentes 
desconhecidos são dis-
paradas a fim de infectar 
computadores e roubar 
dados dos usuários. Atu-
almente, algumas dessas 
mensagens vêm sendo dis-
paradas de forma fraudu-
lenta em nome dos depar-
tamentos de trânsito.
Um dos textos começa as-
sim: “Caro Cidadão, cons-
ta em nosso SIER (Siste-
ma Integrado de Estradas 
e Rodagens) um débito 
em aberto referente a uma 
resposta de multa lançada 
no dia...”. Em resumo, a 
mensagem afirma que está 
sendo enviada uma notifi-
cação online de multa em 
razão de não recebimento 
da carta via Correios. O 
e-mail faz confusão com 
os órgãos autuadores, pois 
afirma que a multa é do 
DER, órgão rodoviário, 
mas é assinado suposta-
mente pelo Departamento 
Estadual de Trânsito. Ou 

Entre os dias 22 e 28 de 
agosto, os visitantes do 
Shopping Pátio Pinda se-
rão envolvidos em uma 
ação ambiental. A FARO 
(Faculdade de Roseira), 
em parceria com o sho-
pping, promoverá uma se-
mana de conscientização 
ambiental com atividades 
diversificadas.
Durante todo o evento, se-
rão distribuídas para o pú-
blico mudas ornamentais 
cultivadas em vasinhos, 
como lírios, clorofitos, su-
culentas, tigrinas e flor de 
maio, entres outras. Junto 

seja, é tudo mentira!
O conteúdo induz o des-
tinatário a clicar em links 
(na cor azul) que indica-
riam, supostamente, as 
infrações cometidas, com 
os respectivos valores das 
multas. Como na maio-
ria das mensagens falsas 
que circulam na internet 
(chamadas de SPAM ou 
lixo eletrônico), os links 
geralmente contêm ví-
rus que podem danificar 
computadores, tablets ou 
smartphones. Além disso, 
os vírus eletrônicos podem 
copiar dados pessoais, 
como endereço, número 
de documentos e senhas 
de acesso a sites, inclusive 
de bancos. 
O Detran.SP alerta que não 
envia notificações de mul-
tas por e-mail, apenas via 
Correios, para o endereço 
de cadastro do veículo. 
Para consultar se o veícu-
lo tem débitos de multas, 
IPVA ou DPVAT, o segu-
ro obrigatório, o motoris-
ta pode acessar o site da 
Secretaria da Fazenda, no 
link http://bit.ly/Ko1RuP, 
e informar o Renavam e a 
placa do veículo. Para qui-
tar os débitos não precisa 
de boleto, basta ir a uma 
agência bancária, caixa 
eletrônico ou utilizar o in-
ternet banking.
Por isso, ao receber e-mails 
suspeitos, os cidadãos não 
devem abrir arquivos ane-
xados ou clicar em links.

às plantas, serão entre-
gues pequenos manuais de 
como cuidar da espécie.
Além disso, o público 
também poderá esclarecer 
dúvidas sobre a flora re-
gional e tirar uma foto de 
recordação em um painel 
em formato de árvore que 
será nomeado de acordo 
com o nome de cada pes-
soa.  O estande funcionará 
nos seguintes horários:
De segunda a sexta-feira, 
das 14h às 22h Sábado, 
das 10h às 22h Domingo, 
das 12h às 20h *Com in-
formações de Assessoria 

Suspensção da CNH - Ou-
tra fraude detectada é a 
mensagem falsa enviada 
para os correios eletrôni-
cos fala sobre suspensão 
da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Com 
o assunto “Notificação De-
tran”, o texto informa que 
o cidadão teria atingido 
21 pontos na habilitação e 
precisa entregar sua CNH 
ao Detran até uma data es-
pecificada no e-mail.
Leilão de automóveis - Um 
terceiro e-mail que circula 
na rede se refere a uma no-
tificação que leva o veícu-
lo do cidadão a leilão, su-
postamente realizado pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e pelo 
Detran após cinco dias do 
recebimento da mensa-
gem.  Um boleto anexado 
ao e-mail traz a suposta 
dívida que deve ser quita-
da para que o veículo não 
seja leiloado. Também se 
trata de um link duvidoso, 
que pode conter vírus, e 
não deve ser aberto. Esse 
e-mail é assinado pelo De-
natran, órgão máximo exe-
cutivo de trânsito do país, 
que nem realiza leilão de 
veículos. Canais Oficiais 
- O Detran.SP só envia 
e-mails para responder as 
manifestações enviadas 
pelos cidadãos aos seus 
canais oficiais de atendi-
mento: Disque Detran.SP, 
Fale com o Detran.SP e 
Ouvidoria. 
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Aulas de informática para 
idosos tem  inscrições

abertas em Caragua

 O Centro Integra-
do de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (CIAPI) está com ins-
crições abertas para as au-
las de informática e de uso 
de celular para idosos. A 
nova turma terá início em 
setembro.
 As aulas são mi-
nistradas pela professora 
Beatriz, todos os dias. Às 
segundas e quartas-feiras, 
das 8hrs às 10hrs; segun-
das e quartas, das 13hrs 
às 15hrs; terças e quintas, 
das 8hrs às 10hrs; e ter-
ças e quintas, das 13hrs às 
15hrs. Já as aulas de ce-
lular serão ministradas às 

terças e quintas, das 15h 
às 16h e às sextas, das 14h 
às 15h.
 Pessoas com idade 
acima de 60 anos já podem 
fazer a inscrição no CIA-
PI, que fica na Av. Jorge 
Burihan, 30 – Jd. Jaqueira. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3886-3131.
 Nas aulas, os alu-
nos aprendem a usar o 
celular; e nas de informá-
tica, a navegar na internet, 
os componentes presen-
tes no computador e suas 
funcionalidades como, por 
exemplo, Microsoft Word. 
A finalidade é trabalhar a 

criatividade e capacidade 
intelectual para facilitar o 
dia-a-dia do aluno.  
 O mundo está cada 
dia mais digital, todos que-
rem estar incluídos nesta 
nova era. E no CIAPI essa 
inclusão é possível. As au-
las já acontecem no CIAPI 
com outras turmas de alu-
nos acima de 60 anos.
  A aluna Maria Nu-
nes, de 71 anos, está mui-
to contente em participar. 
“Gosto muito das aulas, 
antes eu não sabia nada 
de informática e agora 
estou aprendendo e gos-
tando muito. É um mundo 
novo”, declarou. 

Prefeitura de São José 
abre inscrições para 

professores eventuais 
por prazo determinado

A Prefeitura de São José 
dos Campos está com 
inscrições abertas para o 
processo seletivo que visa 
a contratação de professo-
res por prazo determinado 
e eventuais. As inscrições 
estarão disponíveis até as 
17h do dia 2 de setembro 
de 2016.
Para a Educação Infantil 
ou anos iniciais do Ensi-
no Fundamental (1º ao 5º 
ano), os candidatos devem 
ter formação em curso 
normal superior ou licen-
ciatura plena em Pedago-
gia e habilitação em edu-
cação infantil e/ou ensino 

fundamental, ou ainda es-
tudantes de licenciatura 
plena que irão concluir o 
curso até julho de 2017.
Para os anos finais (6º ao 
9º ano) do Ensino Funda-
mental, os candidatos de-
vem seguir as normas do 
edital que está disponível 
no site da Prefeitura. Os 
documentos pessoais se-
rão apresentados no ato da 
contratação.
Os candidatos que pos-
suem tempo de experiência 
profissional no Magistério 
Público e/ou Particular de-
verão entregar documento 
comprobatório em uma 

das 22 escolas sedes regio-
nalizadas, de acordo com 
o edital.
A classificação provisó-
ria será publicada no site 
da Prefeitura em 7 de no-
vembro e a definitiva em 5 
de dezembro de 2016. Os 
professores classificados 
serão contratados de acor-
do com a demanda da Se-
cretaria de Educação para 
o ano letivo de 2017.
Todas as informações es-
tão disponíveis na página 
da Secretaria de Educação, 
no site oficial da Prefeitu-
ra, na aba de serviços, em 
processos seletivos.


