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    Neste semestre a auto-
escola Irani esteve presen-
te em diversos eventos. Es-
tivemos na Expotáxi, onde 
nossa equipe de marketing 
marcou  presença  com  um 
estande exclusivo para di-
vulgação   dos cursos para 
habilitação  e  também  em 
alguns  shows  gospel  pela 
cidade  sorteando  brindes 
e descontos pra  os  cursos 

    Nesta  edição  apresen-
tamos  a  equipe  da  nossa 
unidade  Taquara.  Marcan-
do  a  Semana  do  Trânsito, 
os  diretores  de  todas  as 
autoescolas  do  Rio  de  Ja-
neiro  participaram  de  um 
encontro  organizado  pelo 
Detran/RJ  para  apresen-
tar melhorias  com  relação 
aos  índices  de  aprovados.

   Você sabe andar na garu-
pa de uma moto?  Reunimos 
dicas importantes para ga-
rantir uma viagem confor-
tável e segura. Alerta para 
os sujismundos de plantão!
a  prefeitura  irá  multar 
quem jogar lixo pelas ruas 
da  cidade.  E  por  falar  em 
qualidade de vida, os  car-
ros elétricos querem firmar 
mercado  no  Brasil.  Veja 
porque optar pelo modelo.

   Final de ano chegando e 
muitas  oportunidades  de 
emprego  acontecem neste 
período. Tire  suas dúvidas 
sobre os empregos tempo-
rários. Neste mesmo tópico 
abordamos sobre os pontos 
positivos das gerações X e 
Y e  seus pontos positivos.
Redes  sociais:  saiba os  ti-
pos  mais  irritantes  e  fuja 
de  ser  mais  um  deles. 

Expediente
Autoescola Irani - Av. das Américas, 13.697 
Recreio dos Bandeirantes - RJ tel. 3326-3113
tiragem: 3.000 - periodicidade : trimestral
Diretores: Oliveira Ferreira Silva e Erica Lima da Costa Ferreira
Produção e coordenação: Eliana Ribeiro DRT - 32625/RJ
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Unidade 
        Taquara

Situada  em  um 
dos  bairros  mais  po-
pulares  de  Jacarepa-
guá, a unidade Taqua-
ra existe há 4 anos. E 
à frente de uma equipe 
formada por 21 funcio-
nários  está  o  diretor 
geral e de ensino José 
Antônio,  que  assumiu 
essa  responsabilidade 
há dois anos e meio.

O profissional in-
gressou  na  empresa 
como  professor  teóri-
co na unidade Recreio, 
permanecendo no car-
go  por  oito  meses. 
Passado  esse  período, 
surgiu  o  convite  para 
ser  diretor  da    unida-
de Taquara, cargo que 
não relutou em aceitar.

Algumas  modi-
ficações  precisaram 
ser  feitas  em  busca 
de melhorias e houve 
resistência  por  parte 
dos  funcionários.  Po-
rém, com as transfor-

mações  de  compor-
tamento  e  ponto  de 
vista, eles passaram a 
conhecê-lo melhor, fa-
cilitando muito no en-
tendimento.

O  diretor  relata 
que para melhorar seu 
relacionamento  com 
os  funcionários  ele  se 
empenhou  em  conhe-
cer  as  necessidades 
dos colaboradores e da 
empresa,  mostrando 
a  eles  a  importância 
do  comprometimento 
e evitando os erros do 
passado. 

Em sua unidade, 
as  atendentes  apren-
dem um pouco de cada 
coisa, dominando  toda 
a  rotina.  José  Antônio 
também tem por hábi-
to fazer reuniões peri-
ódicas  para  transmitir 
aos  funcionários  infor-
mações  importantes 
recebidas do Detran e 
da direção geral. 

Além  disso,  o 
diretor  organiza  jun-
to  aos  seus  colabora-
dores cafés da manhã 
todos os sábados para 
trocarem ideias e ouvir 
opiniões.  Ele  também 
prepara almoços, con-
fraternizações, no sítio 
da empresa. 

E  não  para  por 
aí!  Já  está  em  seus 
planos  fazer  passeios 
com toda a equipe, fa-
cilitando a união entre 
os  integrantes.  Além 
disso, ele pretende re-
alizar alguns  projetos 
em prol  de  conquistar 
melhorias para todos.  

José Antônio é diretor da unidade Taquara
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Este tem sido um tema 
frequentemente dis-
cutido  e  divulgado 

nos  meios  de  comuni-
cação e alvo de debates 
e  seminários  em  todo o 
País.Tem  afetado  sen-
sivelmente  a  economia 
dos Estados em especial 
em  campos  como  saú-
de  pública,  segurança, 
transportes,  habitação, 
comércio  e  indústria.

     Nas grandes  cidades, 
a  mobilidade  é  assunto 
abrangido até mesmo em 
campanhas eleitorais. Mas, 
afinal,  como  solucionar  a 
falta de mobilidade urba-
na nos grandes centros?
  
  Para começar é impor-
tante  que  entendamos 
que a falta de mobilidade 
é  resultado  da  falta  de 
planejamento na ocupa-
ção do espaço urbano no 
que diz respeito a distri-
buição da população por 
áreas  de  acesso  a  imó-
veis ou espaços para ur-
banização estabelecendo 
limites de expansão que 
proporcionassem  me-
lhor  qualidade  de  vida 
e  nesse  caso  a  conse-
quente  implantação  de 
estrutura  viária  adequa-
da,  trazendo  como  con-
sequencia melhor  oferta 
de  modais(transportes) 
que  atenderiam  as  ne-
cessidades  da  referida 
população.  Vale  ressal-
tar  que  tal  distribuição 
e planejamento contem-
plaria  áreas  destinadas 

a  atividades    econômi-
cas    como  comércio  e 
indústria  fora  de  áreas 
habitadas  reduzindo  a 
poluição e outras condi-
ções  decorrentes  deste 
desordenamento.    Por-
tanto,  a  solução  para 
este problema seria uma 
reengenharia  das  cida-
des  com  grandes  inter-
venções em áreas como 
habitação,  polos  indús-
triais  e  comercias  e  aí 
sim,  construindo  vias 
adequadas  para  o  trân-
sito dos veículos em ge-
ral favorecendo a fluidez, 
aumentando  e  facilitan-
do a mobilidade urbana.
  
      Como  isso  ainda  não 
aconteceu,  o  que  pode-
mos  fazer  diante  de  tal 
crescente  problema?  Pri-
meiro,  como alunos e con-
dutores veiculares, preci-
samos  ser  conhecedores 
e  praticantes  de  deter-
minadas  regras de circu-
lação e direção defensiva 
como  utilizar  as  faixas  à 
direita  das  vias  quando 
não estivermos em maior 
velocidade do que o fluxo 
dos  veículos  e  praticar  a 
distancia  de  seguimento. 

De que forma essas duas 
medidas favorecem a 
fluidez do trânsito?
  
1-Quando o condutor usa 
a  faixa  da  direita  para 
sua  circulação  ele  não 
impedirá que outros con-
dutores que estejam em 
maior  velocidade  “em-

purrem” o fluxo fazendo 
com que  outros  possam 
também  circular  com 
maior  facilidade.  Quan-
do  alguém  não  age  as-
sim ele “trava” o transito 
circulando  na  esquerda 
em  baixa  velocidade, 
lembrando  que,  inde-
pendente  da  velocidade 
praticada  pelo  condutor, 
ele  tem  que  dar  passa-
gem para outros veículos 
que  estejam  em  maior 
velocidade,  caso  este-
ja  na  faixa  da  esquerda 
da  via  apesar  de  estar 
na velocidade permitida.
  
2-Manter  distância  de 
seguimento  permite  a 
quem  a  pratica  trafegar 
em velocidade constante 
fazendo  manobras  com 
maior  espaço  e  tranqui-
lidade  evitando  frena-
gens  bruscas  que  cau-
sam o  chamado  “ efeito 
dominó”  causando  re-
tenções  desnecessárias 
prejudicando  o  trânsito.
  
    Concluindo:  enquanto
não  temos  a  mobilida-
de  ideal,  que  sejamos 
conhecedores  e  prati-
cantes dessas duas me-
didas,  pois  se  fizermos 
isso,    traremos  para  as 
nossas vidas maior qua-
lidade  e  consequente-
mente  menos  tensão 
diária  podendo  assim 
melhorar nossas relações 
e  realizações  pessoais.

MOBILIDADE URBANA
 O desafio das grandes cidades

 

Edson Santos é  professor/ins-
trutor veicular da unidade Campo 
Grande
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Por Simone de Sousa

P ara sentir todo o prazer pro-porcionado  por  uma  moto-
cicleta,  é  necessário  estar 

atento a uma série de  fatores, 
que  vão  desde  a  utilização  de 
equipamentos e vestuário ade-
quados,  até  a  adoção  de  uma 
postura  correta  na  pilotagem. 
Essas  regras,  porém,  não  se 
aplicam  somente  ao  piloto.

       O passageiro, ou garupa, 
também deve ficar atento a uma 
série de detalhes, que são fun-
damentais para a sua segurança 
e o bom desempenho do veículo.
 

      Segundo especialistas, os 
primeiros  cuidados  devem  ser 
tomados  antes  mesmo  de  a 
motocicleta  entrar  em  movi-
mento.  Devido  às  caracterís-
ticas  de  cada  modelo  e  suas 
diferentes reações ao peso ex-
tra  do garupa,  é  preciso  estar 
atento às recomendações sobre 
os limites constantes no manu-
al  do  proprietário.  Também  é 
importante  que  a  motocicleta 
esteja  com  a manutenção  em 
dia  para  garantir  a  durabili-
dade  de  seus  componentes  e 
mais  segurança  aos  usuários.
 

     O piloto e o passageiro de-
vem usar os  equipamentos de 
segurança:  capacetes e prote-
ção para os olhos,  roupas cla-
ras que facilitem a visualização 
por outros motoristas, além de 
calças  e  jaquetas  confeccio-

nadas  com  tecido  grosso, 
como  jeans  ou  couro.  Bo-
tas, luvas e capa de chuva 
também são aconselháveis.
 
Atenção redobrada

 
   No caso de um passagei-
ro  inexperiente,  é  impor-
tante  que  o  piloto  reserve 
alguns  minutos  para  ex-
plicar  as  peculiaridades  da 
condução  de  uma  motoci-
cleta,  o  que  poderá  evitar 
possíveis  reações  brus-
cas  durante  a  pilotagem.

    Quando chega a hora de 
trafegar nas ruas, é impor-
tante  que  o  garupa  ajuste 
as  pedaleiras  traseiras  as-
sim que subir no veículo e 
mantenha-se  o  mais  pró-
ximo  possível  do  condu-
tor,  com  as  duas  pernas 
fixas firmemente no banco.
 
   Para manter a estabilida-
de do veículo durante a pi-
lotagem, o passageiro tem 
de  permanecer  com  seu 
ângulo de visão ao lado da 
cabeça do piloto, de forma 
que  possa  se  antecipar  às 
manobras  e  acompanhar 
os principais movimentos – 
inclusive as inclinações ne-
cessárias durante as curvas.

      Durante  a  frenagem da 
motocicleta, quando o cor-
po  do  garupa  é  projetado 
para  frente,  é  necessá-
rio  que  ele  pressione  seu 
quadril  de  encontro  ao  pi-
loto,  para  que  este  não 
sofra  a  transferência  de 
peso  e  perca  o  equilíbrio.

 
  Quando  a  motocicleta 
parar,  o  passageiro  deve 
manter  os  pés  nas  peda-
leiras  traseiras  até  que  o 
condutor  lhe  avise  que  já 
está pode descer da moto.
  

Dicas importantes

 - Para facilitar a pilotagem, 
sente-se  o  mais  próximo 
possível do piloto, pois sen-
tar  muito  atrás  no  banco 
prejudica  a  estabilidade  e 
dificulta o trabalho do piloto.
 
- Nunca coloque os pés no 
chão  se não  for a hora de 
descer  da  moto,  para  que 
ela  não  se  desequilibre.
 
- Jamais adormeça sobre a 
moto,  para  não  desequili-
brar o piloto e evitar quedas.

-Evite  fazer movimentos 
bruscos.

-  Se  estiver  sob  efei-
to  de  álcool,  não  ande  de 
moto  mesmo  na  garupa.
 
- Não fale ou faça coisas que 
tirem  a  atenção  do  piloto.

-  Quando  estiver  em  cur-
vas, o garupa pode ser útil, 
observando  por  dentro  e 
apoiando-se nas pedaleiras.
 
-  Nunca  suba  ou  des-
ça  da  moto  sem  avi-
sar  o  piloto,  para  que  a 
moto  não  se  desequilibre.
 
- Evite conversas a uma ve-
locidade de 70 a 80 km/h, 
pois o vento não as permite.
 
-  Em  caso  de  freadas 
ou  arrancadas  inespera-
das,  não  se  apóie  no  pi-
loto,  e  sim  nos  suportes.
 
-    Se  a  moto  estiver  em 
alta  velocidade,  ou  se  o 
vento  estiver  forte,  junte-
-se  o  máximo  que  puder 
ao  corpo  do  piloto,  pois 
assim  você  ajudará  a  evi-
tar  que  a  moto  balance.

Você sabe 
andar 
na 
garupa?
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Eles  são  realidade  em 
muitos  países  como, 
por exemplo, os Esta-

dos Unidos, que em  junho 
deste  ano  vendeu  cerca 
de 8.700 carros elétricos e 
mais de um milhão dos mo-
delos convencionais. Já aqui 
no Brasil, chegam devagar 
devido  ao  seu  alto  custo. 

    A boa notícia é que al-
gumas  montadoras  buscam 
incentivos  governamentais 
para  produzi-los  no  país.  En-
quanto  isso  não  ocorre,  em-
presas  como  Ford,  Honda, 
GM  e Nissan  reduziram os 
preços em busca de atrair o 
mercado brasileiro. 

A  grande  vantagem 
do carro 100% elétrico é o 
gasto  com  a  manutenção. 
Segundo  Breno  Oliveira, 
proprietário de um táxi elé-
trico, com 85 mil km roda-
dos, ele trocou os pneus. E 
ao  atingir  os  100 mil  Km, 
precisou  apenas  trocar  as 
pastilhas. 

Além disso, recarre-
gá-lo  também  é  prático  e 
fácil. Dependendo da mar-
ca e do local – pode ser fei-
to em casa ou em um posto 
de gasolina – o tempo varia 
entre 20 minutos e 3 horas. 

Materiais recicláveis

A  Ford  e  a  Volks 
usam  garrafas  PET  recicla-
das na confecção de caixas 
de  roda,  forro de  teto, car-
petes  e  isolamento  acústi-
co.  Os  novos  carros  Gol  e 
Voyage possuem tecidos dos 
bancos  confeccionados  com 
fios feito de vasilhames.  

A GM usa a fibra de 
cana-de-açúcar  para  con-
feccionar o bagagito (tampo 
do porta-malas).  Já  as  cin-
zas  da  casca  de  arroz  são 
empregadas  nas  peças  de 
borracha e na cobertura da 
correia dentada. 

Estas,  além  de  pos-
suir a mesma eficiência dos 
outros  materiais,  são  mais 
econômicas. A Fiat também 
usa  material  reciclado  feito 
da fibra da cana-de-açúcar e 
coco para o acabamento. 

Carros elétricos
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   A Autoescola Irani 
participou do evento e 
conferiu as principais 

novidades do setor

    A Expotáxi RJ – Feira de 
Fornecedores  de  Produtos 
e  Serviços  do  Ramo  Táxi, 
Frotistas e Similares, reali-
zada entre os dias 11 e 13 
de julho no Centro de Con-
venções  SulAmérica  supe-
rou as expectativas e atraiu 
mais  de  cinco mil  pessoas 
que  visitaram  os  40  es-
tandes  distribuídos  em 
uma área de cinco mil m².

   Durante os três dias, ta-
xistas assistiram a debates 
e palestras sobre os temas 
que  permeiam  o  setor  e 
conheceram  novas  tecno-
logias  que  facilitam  o  tra-
balho. Além disso, viram de 
perto os novos carros adap-
tados  com  acessibilidade 
para cadeirantes. Os veícu-
los  diferenciados  também 
chamaram  a  atenção  dos 
visitantes. Os estandes com 
o táxi elétrico e o Tuc Tuc, 
uma espécie de motocicleta 
adaptada para turismo, fo-
ram as sensações da feira. 

    “O  balanço  da  Expotáxi 
RJ  é  extremamente positi-
vo. Tivemos forte presença 
de  profissionais  de  todo  o 
Estado do Rio de Janeiro e 
também  pessoas  que  vie-

ram  de  outros  estados.  A 
feira cumpriu o seu objetivo 
de  valorizar  o  profissional, 
além de trazer informação e 
mostrar novidades e servi-
ços”, ressaltou Carlos Hen-
rique Rosa, diretor de rela-
ções institucionais da Expo 
Four Eventos, organizadora 
do  evento,  destacando  a 
presença  das  montadoras 
como um dos pontos fortes.

     A Expotáxi RJ, que acon-
teceu pela primeira vez no 
Rio  de  Janeiro,  inovou  ao 
levar  debates  e  palestras 
para o segmento, como: ‘O 
case do Carro Elétrico (Leaf 
Táxi) da Nissan’, ‘Economia 
e Finanças: o modelo do Si-
coob Central Rio e a criação 
da  Cooperativa  de  Crédito 
dos  Taxistas’,  ‘Os  desafios 
da  mobilidade  urbana  nos 
próximos  anos’,  ‘Desven-
dando  a  Resolução  168’, 
‘Taxista,  você  está  prepa-
rado para a Copa do Mun-
do?’ e ‘O papel e a missão 
do  CRT/RJ’,  dentre  outras.

    O Sistema OCB/Sescoop-
-RJ  foi  um  dos  apoiadores 
e os  instrutores do Sesco-
op/RJ ministraram diversos 
cursos para os profissionais. 
O  presidente  do  Sistema, 
Marcos Diaz, afirmou que a 
feira é divisor de águas da 
categoria no Rio de Janeiro. 
“Por muitos anos os profis-

sionais  ficaram  renegados. 
O Sistema OCB/Sescoop-RJ 
está resgatando a categoria 
e  quem  trabalha  nela.  Por 
isso  desde  o  início  apoia-
mos a Expotáxi RJ e vemos 
que  foi  uma  decisão  mais 
que acertada”,  frisou Diaz.

Novidades do evento

    A acessibilidade está se 
tornando um tema cada vez 
mais  presente  nos  meios 
de transporte. E no táxi não 
poderia ser diferente. Pen-
sando  nisso,  a  Chevrolet 
apresentou  o modelo  Spin 
adaptado para cadeirantes. 
Ele  vem  com  uma  rampa 
para acesso que proporcio-
na mais conforto e seguran-
ça  aos  passageiros.  “Este 
veículo  é mais  um  projeto 
inovador  da  GM.  Optamos 
por  apresentá-lo  pela  pri-
meira vez no Rio de Janeiro 
na  Expotáxi  RJ,  porque  já 
iniciamos as tratativas para 
que  o  carro  seja  liberado 
para o transporte de passa-
geiros. Ele oferece conforto 
e segurança ao cadeirante, 
que não precisa desmontar 
a cadeira de rodas para en-
trar  no  veículo”,  disse  Ce-
sar  Watanabe  Toledo,  ge-
rente  divisional  de  vendas 
diretas/norte  da  General 
Motors.  O  Sistema  OCB/
Sescoop-RJ  iniciou  nego-
ciação  com  a  montadora 
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Taxistas se preparam para os grandes eventos
Chandra Santos
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para que um modelo exclu-
sivo para táxi seja prepara-
do para o setor, o que deve 
ser  anunciado  em  breve.

        O  táxi  elétrico  trazido 
pela  Nissan  e  o  Tuc  Tuc  - 
uma espécie de motocicle-
ta  adaptada  para  turismo 
-  foram  as  sensações  da 
feira.  Milhares  de  pessoas 
posaram para  fotos dentro 
dos  veículos  diferenciados.

       Com as cores do Brasil 
e apenas três rodas cober-
tas  por  uma  carroceria  de 
fibra  de  vidro,  o  Tuc  Tuc 
foi o xodó de quem visitou 
pela  feira.  A motocicleta  é 
utilizada  para  turismo  nas 
orlas  de  Niterói  (entre  o 
Terminal  Rodoviário  João 
Goulart  e  a  Fortaleza  de 
Santa  Cruz)  e  do  Rio  de 
Janeiro  (entre  Copacaba-
na  e  Ipanema).  O  público 
se  encantou  com  o  veícu-
lo, como a visitante Débora 
Vieira.  “Achei maravilhoso! 
É diferente de tudo o que já 
vi e gostei bastante. Já tirei 
a  foto  para  guardar  como 
lembrança”,  falou  Débora.

   Rodolfo Guerchon, um dos 
diretores da Niter Tour, em-
presa responsável pelo Tuc 
Tuc,  disse  estar  feliz  com 
a  receptividade  na  feira. 
“Trouxemos  o  veículo  com 
o  intuito  de  dar mais  visi-
bilidade ao projeto. No en-
tanto, fomos surpreendidos 
com  o  carinho  do  público 
na Expotáxi RJ. Muita gen-
te posou para fotos ao lado 
e dentro do Tuc Tuc”, disse.

   Outra atração foi o Nissan 
Leaf (Táxi Elétrico), um veí-
culo com autonomia de 160 
km  e  baterias  que  podem 
ser  recarregadas  em  casa 
(em até oito horas) ou em 
apenas 30 minutos com os 
carregadores  rápidos,  que 
serão  instalados  em  pos-
tosda Petrobras na cidade.

    Um dos dois profissionais 
que atuam com o táxi elé-
trico  pela  cooperativa  Ae-
rosdumont, Breno Oliveira, 
explicou  o  funcionamento. 
“O carro possui carregador 
solar  no  teto  e  o  sistema 
Kers, utilizado pelos carros 
de Fórmula 1 e que permi-

te  o  reaproveitamento  da 
energia gerada pela  frena-
gem,  além  de  um  motor 
totalmente  diferente  que 
os  carros  convencionais.”

O Tuc Tuc  (acima) foi a sensação da feira
A equipe de marketing da autoescola (esquerda)
Os diretores da unidade Recreio participando do 
evento (direita)

Fotos: Eliana Ribeiro e Aline Melo
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Pudim de tapioca cremoso

8 porções
•  75 g de tapioca
•  200 mL de leite 
de coco
•  200 mL de leite 
integral
•  3 ovos, gemas 
peneiradas
•  2 gemas peneira-
das
•  1 xícara (chá) de 
creme de leite
•  1 lata de leite 
condensado
•  Pitada de sal
•  Água
•  Açúcar

Tapioca, a delícia de nossa terra

    De origem  indígena, 
a  tapioca  é  uma  iguaria 
tipicamente  brasileira.
No nordeste ela   é mais 
conhecida  como  beiju. 
Feita  com  a  fécula  da 
mandioca,  ela  também 
é  conhecida  em  outras 
regiões  como  polvilho.

      Usado  como  base  da 
alimentação,  a  tapioca 
foi  a  substituta  do  pão  
pelos  portugueses  na 
época  da  colonização.

     Hoje em dia existem 
diversas  receitas  fei-
tas  com  este  alimen-
to:  pães,  bolos,  pudins, 
salgadinhos,  pizza  e 
os  populares  churros.

      Além  de  ser  gostoso 
e  pouco  calórico  e  pode 
ser  substituído  pelo  pão 
em  diversos  lanches.

Modo de preparo:

      Hidrate a tapioca no lei-
te de coco e no leite inte-
gral por cerca de 1 hora.

    Bata com um batedor 
os ovos, as gemas, o cre-
me de leite e o leite con-
densado.  Acrescente  a 
tapioca hidratada e o sal.

    Faça  um  caramelo  lí-
quido  com  água  e  açú-
car  e  coloque  no  fundo 
de  forminhas  de  pudim.

    Encha as forminhas com 
a mistura e leve ao forno 
a 160°C em banho-maria 
por cerca de 30 minutos.
 
    Deixe esfriar. Para desen-
formar, aqueça o fundo das 
forminhas na boca do fogo.
Fonte: Blog da Carla Pernambuco
http://estilo.br.msn.com/blog-carla-pernam-
buco/post--tapioca

Fotos: internet
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O jogador viciado O lavador de roupa suja

O sem assunto

O queimador de filme

O torcedor fanáticoO gerador de curiosos

O viajado

O comilão

          As  redes  sociais  são 
bons  locais  para  conhecer 
pessoas,  trocar  idéias,  ex-
por opiniões e informações. 
Nesta  onda,  muitas  gente 
posta  o  que  quer  nas  re-
des, perdendo muitas  ve-
zes  o  bom  senso.  Mas  se 

deve ter cuidado para que 
as  pessoas  não  se  ofen-
dam com o que você posta.

               Algumas empresas 
costumam  olhar  as  redes 
sociais  buscando  analisar 
o perfil dos candidatos an-

Se você não gosta 
de joguinhos on-li-
ne, nada é mais tão 
chato do que rece-
ber toda hora con-
vites de jogos. Nem 
todo mundo gosta.

Às vezes queremos desabafar ou jogar 
aquela indireta para aquele vizinho 
chato ou reclamar sobre algo no seu 
trabalho. Isso pode acabar criando 
situações chatas, porque  a indireta é 
capaz de  ir pra pessoa errada, geran-
do um clima ruim.

Evite ficar relatan-
do cada passo que 
você dá ao longo 
do dia. Poste coisas 
que são  realmente 
importantes.

Se você é um torcedor fanático, evite 
ofender os outros times, você acabará 
criando antipatia entre seus amigos. 
Assim podemos dizer em relação a 
assuntos ligados a religião e política. 
Cada um tem a sua. Seja educado e 
respeite a opinião alheia. Nem todo 
mundo pensa igual a você

Postar fotos das viagens é muito 
legal. Mas tem gente que se 
preocupa mais em ficar postando 
fotos  do que aproveitar o pró-
prio passeio. 

tes de contratar. Portanto a 
melhor dica para não quei-
mar o  seu próprio filme é 
saber  respeitar  a  opinião 
alheia, evitar  “lavar  roupa 
suja” em público, ter edu-
cação quando for escrever 
sobre  temas  polêmicos  e 
não  ficar  sendo  repetitivo 
sobre  alguns  assuntos.:)

Frases do tipo: “ Eu con-
segui finalmente!” ou “ 
Vou sair dessa situação..” 
deixa curioso  ou preocu-
pado qualquer amigo que 
ler seu post. O melhor é 
contar o que aconteceu.

Postar tudo o que come  vai 
deixar as pessoas com  água na 
boca. Mude o tema de vez em 
quando pra não ficar chato.

Cuidado ao postar fotos 
de seus amigos. Às vezes 
aquela foto que seu amigo 
estava bêbado, ou pas-
sando por uma situação 
constrangedora. O ideal é 
perguntar ao seu amigo se 
pode publicar a foto.

Redes sociais: você tem etiqueta?
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A Copa  das  Confedera-ções  foi um ponto de 
partida  para  comer-

ciantes  e  empresários  co-
meçarem a se planejar para 
a Copa do Mundo de 2014 e 
os Jogos Olímpicos de 2016.

   Segundo a pesquisa “Im-
pactos  econômicos  da  re-
alização  da  Copa  2014”, 
contratada  pelo  Ministério 
dos Esportes, os benefícios 
econômicos do crescimento 
vão  favorecer diversos as-
pectos. A expectativa é que 
durante  a  realização  des-
te  evento  sejam  gerados, 
aproximadamente, 330 mil 
empregos  permanentes  e 
mais 380 mil  temporários.

   Ao todo, a pesquisa que 
teve  o  objetivo  de  saber 
como  será  o  impacto  eco-

EMPREGO TEMPORÁRIO AUMENTA NO RIO 

nômico direto e indireto na 
economia  brasileira  duran-
te  a  realização  do  evento 
no Brasil, revela que o cres-
cimento  econômico  para 
a  realização  da  Copa  pode 
chegar a R$ 183,2 bilhões. 
O setor de turismo também 
pode chegar a movimentar 
cerca  de  R$  9,4  bilhões. 
Para aproveitar esse cresci-
mento na economia brasilei-
ra,  estudantes,  desempre-
gados e outros interessados 
também  têm  a  chance  de 
ocupar  vagas  temporárias 
de trabalho que serão ofe-
recidas  nesses  períodos.

      Além  dos  mercados  da 
construção  civil  e  imobili-
ário aquecidos com a che-
gada  dos  eventos  interna-
cionais,  redes  hoteleiras, 
restaurantes,  empresas  de 

turismo,  lojistas,  comer-
ciantes e o setor de servi-
ços  já  estão  se  preparan-
do  para  atender  a  nova 
demanda  de  mercado. 

    Mas o que o serviço tem-
porário pode trazer de bene-
fícios para o trabalhador? O 
advogado trabalhista César 
Romero  Vianna  esclarece. 

. Quais as garantias de um 
emprego temporário?

        O  trabalhador  tempo-
rário  tem  os  mesmos  di-
reitos e benefícios que um 
funcionário contratado pelo 
regime  da  Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
como o registro em carteira 
na condição de temporário, 
remuneração  equivalente 
à recebida pelos emprega-

Ana Linhares

O final do ano está chegando  com muitas oportunidades. Tire suas  dúvidas

Ilustração/montagem: Eliana Ribeiro  imagens: Intenet
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dos da mesma categoria na 
empresa  tomadora,  férias 
proporcionais,  em  caso  de 
dispensa  sem  justa  causa 
ou término normal do con-
trato  de  trabalho  tempo-
rário,  um  terço  de  férias, 
13°  salário,  FGTS  (Fundo 
de  Garantia  do  Tempo  de 
Serviço); e o período  con-
ta  para  a  aposentadoria.

     Os temporários têm con-
trato  de  três  meses,  que 
pode  ser  prorrogado  pelo 
mesmo  período.  Outro  di-
reito  dos  temporários  é  a 
jornada  de  oito  horas,  re-
muneradas as horas extras 
com  acréscimo  de  50%,  o 
repouso  semanal  remune-
rado,  os  benefícios  e  ser-
viços da Previdência Social 
e  o  vale-transporte,  caso 
o  trabalhador  venha  a  op-
tar pelo benefício. Também 
têm  direito  aos  adicionais 
de  insalubridade,  pericu-
losidade  e  por  trabalho 
noturno,  quando  houver.

   Além disso, há o benefí-
cio  de  atendimento  as ne-
cessidades  especiais  das 
empresas,  como  substitui-
ção de férias, épocas espe-
ciais do ano, entre outras.

. O emprego temporário 
pode se tornar fixo?

        O  trabalho  temporário 
é regido pela Lei nº 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, e 
no  capítulo  sobre  trabalho 
da Constituição  Federal  de 
1988.  A  Consolidação  das 
Leis  Trabalhistas  (CLT)  é 
utilizada somente nos casos 
em que a lei para ela reme-
te. Não há na lei nenhuma 
previsão  para  o  emprego 
se  tornar  fixo,  o  que  não 
quer  dizer  que  não  possa 
acontecer  a  critério  única 
e exclusiva do empregador.

. Como o emprego tempo-
rário beneficia o mercado 
de trabalho?

     O  emprego  temporário-
beneficia  o  mercado  de 
trabalho  na  medida  em 
que  permite  que  as  em-
presas  contratem  mão  de 
obra adicional, por um pe-
ríodo  específico  e  que  ao 
término  deste,  possa  dis-
pensar  o  empregado  sem 
quitar    o  aviso  prévio  e  a 
multa  de  40%  do  FGTS.

. O emprego temporário 
é assinado em carteira ou 
contrato?

        O  correto  é  assinar, 
sempre,  a  carteira  de  tra-
balho,  qualquer  que  seja 
a modalidade  da  contrata-
ção. Entretanto, no caso do 
contrato temporário é bom 
que  se  faça  um  contrato 
por  escrito  estabelecendo 
as regras e condições para 
o que não espaço na CTPS, 
e atrelando o trabalho a lei 
6.019,  tudo,  sem  prejuí-
zo  da  anotação  da  CTPS. 

 O emprego temporário dá 
direito ao Fundo de Garan-
tia?

    O  emprego  temporário 
como já esclarecido acima, 
confere ao trabalhador tem-
porário todos os direitos do 
trabalhador  comum,  a  ex-
ceção  do  aviso  prévio  e  a 
multa de 40% do FGTS, mas 
aos  depósitos  mensais  do 
FGTS faz jus o trabalhador.

. Por quanto tempo se 
pode renovar o emprego 
temporário? 
Isso pode acontecer por 
muito tempo ou é obriga-
tório se tornar fixo?

      O  prazo  do  contrato 
temporário  é  de  90  dias, 
podendo  ser  prorrogado 
uma  única  vez  pelo  mes-
mo  período.  Não  existe 
obrigatoriedade  do  contra-
to  se  tornar  permanente. 
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a Comlurb 192 milhões por ano. Se-
gundo a companhia, os lugares onde 
o acúmulo de lixo é maior são as Av. 
Rio Branco e Presidente Vargas, no 
Centro, e a N.S. de Copacabana, na 
Zona Sul. 

Muitas pessoas reclamam das 
lixeiras lotadas e do formato de sua aber-
tura, que impede a entrada de alguns 
objetos maiores. Como o coco, por exem-
plo, muito consumido na orla da cidade, 
principalmente nos finais de semana e no 
verão. 

Segundo Roriz, já está sen-
do pesquisado novos modelos de 
lixeiras. Já em relação aos cocos, a 
companhia estuda um planejamen-
to de descarte, a ser feito junto aos 
vendedores nas praias. 

A limpeza nas cidades

Atualmente, são 30 mil li-
xeiras espalhadas pelo Rio de Janei-
ro, uma para cada 213 habitantes. 
Enquanto que em São Paulo, o nú-
mero sobe para 186 mil lixeiras, uma 
para cada 58 pessoas.

Em Curitiba, temos 4.200 
lixeiras, uma para cada 417 habitan-
tes, e mesmo com quantidade me-
nor de lixeiras, quando comparada 
as outras duas cidades, ela ainda é 
referência pela sua limpeza.

Por outro lado, para afastar 
ameaças de bombas por terroristas, 
há países com poucas lixeiras. Na ci-
dade de Tóquio, no Japão, após um 
ataque terrorista com gás sarin, em 
1995, e que causou algumas mortes, 
as lixeiras foram quase que extintas. 

No entanto, mesmo com 
escassez do objeto pela localidade, 
a cidade continua sendo aponta-
da como uma das mais limpas do 

Já está em vigor o Programa 
Lixo 0 da Prefeitura do Rio. Segundo 
o Presidente da Companhia Munici-
pal de Limpeza Urbana – Comlurb -, 
Carlos Vinícius de Sá Roriz, a multa 
é com base na lei de limpeza urbana 
nº 3273, de setembro de 2001. 

Os valores das notificações 
variam dependendo do tamanho do 
detrito. Para uma latinha de refrige-
rante ou objeto do mesmo tamanho, 
a multa é de R$ 157,00.  Já para obje-
tos que ocupem até um metro cúbi-
co, o valor chega a R$ 392,00. 

Quando o lixo atingir mais 
de um metro a multa passa para R$ 
980,00. No caso de jogar entulho em 
calçadas, o valor é de R$ 3.000,00. 
Os donos de animais que não reco-
lherem as fezes dos bichinhos nas 
ruas, quando flagrados, desembol-
sarão R$98,00. 

Ao todo, 500 fiscais da 
Comlurb e guardas municipais fazem 
parte da fiscalização e contam com o 
apoio da PM nas regiões do Centro, 
Zona Sul e alguns bairros do subúr-
bio. 

Os infratores são identifi-
cados a partir do CPF ou identidade. 
Quem não aceitar a multa será leva-
do para a delegacia por desacato à 
autoridade. Já quem se negar a pa-
gar pela infração, pode ter seu nome 
inscrito no cadastro de inadimplên-
cia (SERASA). 

De acordo com Carlos Viní-
cius de Sá Roriz, o objetivo da fisca-
lização, seguida ou não de multa, é 
tentar mudar o comportamento das 
pessoas, acabando com o mau hábi-
to de sujar a cidade. 

No Rio. 3.135 garis varrem 
ruas e calçadas da cidade, custando 

mundo. Além disso, lá a reciclagem 
tornou-se lei. 

Em Nova Iorque, nos EUA, a 
maioria das latas ainda são enormes, 
de metal e sem tampas. Porém, des-
de 2011, existem modelos moder-
nos, computadorizados, movidos a 
energia solar, podendo funcionar até 
três dias sem sol. 

Sua função é compactar os 
resíduos, armazenando 5 vezes mais 
lixo que uma lixeira comum. Moni-
toradas remotamente, o material é 
coletado sempre que necessário. Já 
na Argentina, usa-se dois tipos de 
lixeiras, sendo a verde destinada a 
reciclagem.   

Aqui no Brasil, empresas 
como a Coca Cola e a Nestlé defen-
dem o crescimento e fortalecimento 
das cooperativas de catadores de 
lixo. Já a Associação Técnica Brasi-
leira das Indústrias Automáticas de 
Vidro (Abividro) apoia um modelo 
europeu. 

Seu objetivo é a criação de 
uma entidade gestora, formada pe-
las empresas que coloca suas em-
balagens no mercado. Desta forma, 
cada setor contribuiria com a quan-
tidade de lixo gerado, assim como 
cada consumidor. 

A boa notícia é que o Minis-
tério do Meio Ambiente já está estu-
dando o caso e se mobilizando para 
atender, da melhor forma possível, 
todas as necessidades da população.

Com o número do seu CPF em mãos, 
você pode consultar suas multas no 
site da COMLURB através do ende-
reço http://www.rio.rj.gov.br/web/
comlurb/principal  

Sujou, pagou!
Quem jogar lixo nas ruas pagará multa
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*O tablet será entregue em comodato após a renovação da matrícula para o 2º período a ser cursado em 2014.1, exclusivamente para os novos alunos que ingressarem em 2013.2 para os cursos 
indicados no regulamento disponível no site www.estacio.br. A extensão aos demais cursos e localidades está sob estudo. **A amortização do financiamento só é paga após a conclusão do curso: 
durante o curso são pagos somente os juros do financiamento. Consulte a lista dos cursos e unidades elegíveis ao FIES, bem como os pré-requisitos e as demais condições para financiamento no 
site www.estacio.br/fies.

Estácio 
na Barra e 
proximidades
Conheça as unidades 
Akxe, Barra World, Tom Jobim, 
Vargem Pequena, Jacarepaguá 
e R9-Taquara.

vEstiBular
insCREVA-sE Já
www.estacio.br
(21) 3231-0000

E mais:

•  Mais de 40 anos  
de experiência em mais de  
70 unidades em todo o Brasil.

•  Orientação de carreira  
e encaminhamento  
para o mercado.

•  FiEs**: estude agora e só  
pague depois de se formar.

Material didático 
interativo em um 
tablet*, sem custo.
Disponível para Direito, 
Engenharias, Arquitetura, 
Gastronomia e Hotelaria.

    

http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/principal
http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/principal
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Durante  a  Sema-
na do Trânsito, organizada 
em  setembro  pelo  Detran 
- RJ, aconteceram diversos 
eventos espalhados por vá-
rias  regiões  do  Estado  do 
Rio de Janeiro. 

Na  Rodovia  Presi-
dente  Dutra,  próxima  à 
cidade  de  Resende,  reali-
zaram-se ações educativas 
em  parceria  com  a  Polícia 
Rodoviária  Federal,  o  Sest 
Senat, as Secretarias Anti-
drogas  e  a  Lei  Seca. Hou-
ve aferição de pressão ar-
terial,  glicose,  pesagem  e 
vacinas. 

Já em bares do Cen-
tro e Zona Sul do Rio e na 
praia  de  Copacabana  hou-
ve abordagens aos clientes 
e  frequentadores,  com  a 
aplicação  do  teste  do  ba-
fômetro e a distribuição de 
brindes. 

Na praça de alimen-
tação  do  Norte  Shopping, 
na  região norte da cidade, 
os  clientes  foram  convida-
dos a jogar o simulador que 
reproduz a  ingestão de ál-
cool  com a  direção  de  um 
veículo.  

Em  diversos  pontos 
da  cidade,  onde  o  índice 
de  acidentes  são  maiores, 
grupos  de  agentes  educa-
dores  do  Detran-RJ    fize-
ram abordagens aos passa-
geiros e pedestres sobre  a 
conscientização e a  impor-
tância de seguir as  leis de 
trânsito. 

A  prefeitura  tam-
bém  fez  ações  em  locais 
onde  pedestres  costumam 
arriscar  suas  vidas,  como 
na saída da estação Salva-
dor Allende, no Recreio dos 
Bandeirantes.  Uma  equi-
pe  fantasiada  de  palha-
ços chamava a atenção de 
quem tentava atravessar a 
Avenida das Américas  fora 
da faixa de pedestres.

Semana Nacional do Trânsito

Década Mundial de Segurança no Trânsito 
2011-2020

Autoescola Irani presente nos eventos
    Nossa equipe de marketing,  Diego Martins e Bruno Albino, estiveram presentes ao show 
do grupo gospel “Diante do Trono”. O espetáculo aconteceu em setembro no espaço Fórmula 
Gospel em Jacarepaguá.  A Autoescola sorteou para os fãs da banda 5 kits água de Cheiro, 2 
relógios Mondaine e 1 bolsa de 50% de desconto para o curso para 1ª habilitação de carro.
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A    A  longevidade  aliada aos  avanços  da  me-
dicina permite que os 

profissionais  aposentados 
voltem  ao  mercado  com 
muita  vitalidade,  seja  por 
necessidades  emocionais 
ou financeiras. Pesquisa da 
Hays  Group  realizada  no 
país,  em 2012,  revela que 
20% das  companhias  con-
tratam  profissionais  apo-
sentados. Desse total, 75% 
para cargos  técnicos, 33% 
para a diretoria e 28% para 
a gerência. Uma das justifi-
cativas é mão de obra qua-
lificada  e  necessidade  de 
conhecimento  específico.
 
Baby Boomers versus 
Geração Y e X

E, como fica a convivên-
cia entre os novatos e os 
profissionais da terceira 
idade? 

      No  panorama  atual,  os 
chamados  Baby  Boomers 
–  nascidos  entre  1940  e 
1960, no fim ou  logo após 
a  Segunda  Guerra  Mun-
dial  -  dividem  o  ambien-
te  de  trabalho  com  a  Ge-
ração  X,  que  têm  entre 
30  e  50  anos,  como  tam-
bém com a Geração Y,  jo-
vens  nascidos  até  2000. 

        Para  o  psicólogo  clíni-
co e coach Eduardo Drum-
mond, as diferenças podem 

trazer consequências à em-
presa,  caso  não  haja  um 
cuidado em aliar a sabedo-
ria dos mais velhos com a 
explosão  dos  mais  novos.
“A  principal  dificuldade  é 
a  questão  da  velocidade. 
Os  profissionais  mais  no-
vos  são  muito  rápidos,  às 
vezes  até  descuidados. 
Enquanto  isso,  os  mais 
experientes podem ser ex-
cessivamente  cuidadosos”.
 
     Integração é fundamen-
tal  para  a  produtividade
Drummond comenta que já 
viu muitos  executivos  boi-
cotarem seus subordinados 
por terem medo de perder 
seu  emprego  para  alguém 
mais  novo.  Sem  uma  co-
municação  eficaz  a  pro-
dutividade  cai  e  a  empre-
sa  é  que  sai  prejudicada.

   Apesar das gritantes dife-
renças, ter uma equipe he-
terogênea pode trazer mui-
tos benefícios à companhia. 
Para isso, é preciso que to-
dos os funcionários estejam 
integrados. Os profissionais 
“seniores”  foram educados 
com  muita  rigidez,  o  que 
os torna partidários de uma 
hierarquia  bem  definida. 

    Constantemente,  apre-
sentam  dificuldades  para 
lidar com perda de status e 
de poder. O mesmo  temor 
está  presente  nos  repre-

“As qualidades 
de cada perfil 
de funcionário 

podem ser 
somadas,

 criando um
 ambiente 
próspero”

 A mescla entre profissionais experientes e  jo-vens  ambiciosos  é  difícil,  mas  é  fundamental 
para as empresas

sentantes  da  “Geração  X”, 
marcada  pela  independên-
cia e pelo espírito empreen-
dedor. Esses executivos se 
mostram  receosos  em  en-
tregar cargos de confiança 
aos mais  jovens,  que  têm 
a  conveniente  característi-
ca de serem multifacetados 
(multitasking),  mas  nor-
malmente não são afeitos a 
burocracia  e  formalidades. 
“As  qualidades  de  cada 
perfil  de  funcionário  po-
dem  ser  somadas,  criando 
um  ambiente  próspero”, 
comenta  o  especialista.

Ana Paula Souza / Usina da Comunicação

Fotos: internet
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ANTES DEPOIS
Provas através  de bafômetro e 
exame de sangue.

Provas através de bafômetro, exame 
de sangue, perícia, vídeo, prova 
testemunhal, outros meios de prova 
admitidos no Direito.

Multa de R$ 957,70 Multa de R$ 1.915,40 ou R$ 3.830,80 
em caso de reincidência em menos de 
1 ano.

Teste para presença de álcool no 
organismo.

Teste para presença de qualquer 
substância psicoativa.

Educar e fiscalizar
     A  Lei  Seca  foi  criada    com  o  objetivo    de  salvar  vidas  nas  estradas  e 
ruas  do  Brasil.    O  governo  do  Rio  de  Janeiro  adotou  este  projeto  desde  2009 
criando  a  Operação  Lei  Seca.    O  Objetivo  do  plano  é mudar  o  comportamen-
to  e  educar  os  motoristas,  gerando  transformações  positivas  para  socieda-
de.  Educando  e  fiscalizando  o  condutor,  ensinando  inclusive  a  legislação. 

O QUE MUDOU:

    Com 4 anos de existência no Rio de Janeiro, a Lei Seca é referência em todo 
o Brasil com mais de 1 milhão de motoristas fiscalizados. Observe os resultados 
alcançados.:

97% de aprovação da Operação Lei Seca; (fonte: IBPS)
27% menos de vítimas de acidentes no Grande Rio (fonte: ISP)

13% menos atendimentos hospitalares (fonte: Secretaria Mun. De Saúde)
Redução de vítimas fatais nos acidentes de trânsito ( fonte: ISP, DATASUS)

PALESTRAS EDUCATIVAS

     A equipe realiza palestras educativas em empresas e escolas onde  cadeirantes 
vítimas  de acidente envolvendo álcool e direção contam suas histórias incentivando 
a conscientização das pessoas na campanha.

Profissonalizante

Operador de Computador
Desenvolvedor de Games
Programador Desktop
Programador Mobile
Web Designer
Melhor Idade
Programador Light
Designer Gráfico

Gestão Meio Ambiente
Agente de Turismo
Gestão de Moda
Petróleo e Gás
Projetista Digital
Atendente de Farmácia
Gestão de Vendas
Instrumentista Industrial

Assistente Administrativo
Assistente de Logística
Assistente de Hotelaria

Assistente de Recursos 
Humanos

Assistente Contábil

Inglês

 * Aulas 100% Práticas
 * Início Imediato
 * Flexibilidade de Horário
 * Apostilas
 * Encaminhamento ao Mercado de Trabalho
 * Certificado Grátis

Estrada do Tindiba 2089, sala 209 - Taquara - Rio de Janeiro
Tel. - (21) 2425-2319

Administrativo IdiomasInformática

Benefícios

CURSOS INTENSIVOS
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Em  se tembro   (19) , 
a  conv i te  do Detran, 
todos  os  Centros  de 

Formação  de  Condutores 
foram  convocados  para  um 
seminário realizado no audi-
tório no Fundão, no Rio de 
Janeiro,  tendo  como  obje-
tivo  principal  aprimorar  a 
parceria  entre  o  Detran  e 
os Centros de ensino.

O  evento  fez  parte 
do  calendário  da  Semana 
Nacional do Trânsito e con-
tou com palestras com vá-
rios profissionais de saúde. 
Entre  os  temas  abordados 
estavam  o  sistema  nervo-
so,  o  álcool,  as  drogas  e 
inteligência emocional, ele-
mentos que levam o aluno 
à reprovação na prova prá-
tica.

Outro assunto abor-
dado  foi  a  importância  de 
ensinar  o  condutor  a  res-
ponsabilidade de seus atos 
no trânsito. Presente, o Ma-
jor Marco Andrade, coorde-
nador geral da Lei Seca no 
Rio de Janeiro, apresentou 
os  índices  da  operação  no 
Estado. 

O  evento  contou 
também  com  cadeirantes, 
vítimas  de  acidentes  de 
trânsito pelo uso de álcool. 
Hoje, como parte da equipe 
de divulgação da Operação, 
eles puderam dar seus tes-
temunhos  a  todos  os  pre-
sentes no seminário. Assim 
como Janete Bloise, direto-
ra  geral  de  aprendizagem 
do Detran. 

A  profissional  falou 
sobre a pedagogia emocio-
nal  como  estímulo  para  o 
aluno a ser aplicado em seu 
dia  a  dia,  além da  criação 
de um plano de ação, ainda 
a ser colocado em prática, 
com o objetivo de ajudar a 
diminuir  os  índices  de  re-
provação  nos  Centros  de 
Formação de Condutores.

Já  os  diretores 
das autoescolas expuse-
ram  suas  ideias  e  soli-
citaram  melhorias  como 
a    padronização  da  pro-
va  prática,  o  controle  de 
abertura  de  novas  CFC`s 
e algumas questões  jurídi-
cas. Entre elas, a liberação 
para a prova prática sem o 
candidato estar  capacitado 
e a criação de uma cartilha 
de diretrizes para examina-
dores.

4º Encontro de CFC`s e Detran

O Coral Canta Detran se apresen-
tou dando ínicio ao evento.

Os diretores das autoescolas  pre-
sentes no evento.

Diretores das unidades Irani  Janete Bloise Coordenadora de 
Educação para o Trânsito  deu 
ínicio ao seminário.

Srª. Patrícia Barbeta responsável
pela Escola Pública de Trânsito

Sr. Alexandre Henriques, Diretor 
do Departamento de Divisão de 
Aprendizagem

Diretores e coordenadores em busca de melhorias
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DICAS PARA UM BOM DESEMPENHO NA 
PROVA PRÁTICA:

ANTES DA PROVA

Tenha uma boa noite de sono;

Tome um bom café da manhã;

Não use medicamentos que altere os 
batimentos cardíacos (calmantes);

Leve um chocolate, um doce sempre 
acalma;

Respire fundo;

Leve uma garrafinha de água, hidrate o 
seu corpo;

Não exceda na confiança

Sindicato dos Instrutores abriu 
turmas para o curso de Instru-
tor de Trânsito

Se você tem vontade de ser 
instrutor, anote ai onde você pode 
fazer o curso e se profissionalizar:

3 Turmas - Intensiva de segunda 
a quinta feira  de 09:00 às 17:00.                                          
Sexta e sábado de 09:00 as 17:00 
de 18:00 às 22:00. 

Carga horária:  180 horas

Custo: R$ 1.500,00 em até 3x

Endereço:
Sindicato dos Instrutores de 
Trânsito e Empregados em 
Autoescolas/RJ.
Rua Clarimundo de Melo, 138 - 
Encantado. 
Informações 2269 3972 e 2269 
7220.




