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miscelânea

Candidatos à habilitação podem estudar pelo Facebook

FERNANDES DIAS PEREIRA

lizadas na prova teórica aplicada pelo Detran.
SP e, do mesmo jeito que ocorre no teste real,
o prazo é de 40 minutos para o candidato responder às 30 perguntas. Para ser aprovado, é
preciso acertar pelo menos 70% das questões.
No simulado, o usuário pode convidar os amigos para um desafio. A página também mostra
quais amigos já fizeram o teste e a melhor
pontuação do ranking. A ferramenta oferece
dois modelos de provas teóricas, a de 1ª habilitação e a de renovação. Os testes contemplam todos os temas necessários para a
aprendizagem: direção defensiva, noções de
primeiros socorros, legislação de trânsito,
noções de mecânica, meio ambiente e relacionamento interpessoal. O candidato também poderá realizar o exame no portal
www.detran.sp.gov.br/simulado.
Informações: (11) 3322-3333,
www.detran.sp.gov.br

Avanços e tecnologias no campo da restauração ecológica
As principais tendências quanto ao uso de
novas ferramentas disponíveis para elaboração
de projetos de áreas degradadas são o foco do
debate no 7º Simpósio de Restauração Ecológica, promovido pela Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, por meio do Instituto de Botânica de São Paulo, de 6 a 10 de novembro. O
evento vai promover debates sobre as principais tendências quanto ao uso de novas ferramentas disponíveis para a elaboração de projetos de áreas degradadas. Será discutida a evolução das pesquisas científicas que subsidiam as
políticas públicas. Tais “avanços e tecnologias”
serão apresentados e discutidos em mesas-redondas, palestras, minicursos, estande de apresentações de trabalhos científicos e em atividades relacionadas à oferta de serviços e produtos
dirigidos à restauração ecológica. A atividade é
dirigida à comunidade atuante no campo de

restauração ecológica, universidades, institutos
de pesquisa, órgãos oficiais, licenciadores, consultores ambientais, instituições financeiras,
Ministério Público, ONGs, alunos de graduação
e pós-graduação. Taxa de R$ 350 (profissionais) e R$ 200 (estudantes).
Instituto de Botânica
Av. Miguel Estéfano, 3.687
Água Funda – capital
Dias 6 e 7, segunda e terça-feira, das 9 às
12 horas e das 14 às 17 horas (minicursos)
São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center
Rodovia dos Imigrantes, 1 – Parque do
Estado – capital
De 8 a 10, quarta, quinta e
sexta-feira, a partir das 9 horas
Informações e inscrições:
https://goo.gl/BuWdLK, https://goo.gl/H2xgme

palestra

Marketing dos afetos é tema de palestra na BVL
A Biblioteca do Parque Villa-Lobos (BVL)
promove a palestra O Marketing dos Afetos
que integra a série Amor e Inovação: Conceito, Atitude e Identidade em Tempos
Líquidos. O encontro, gratuito, convida
a refletir sobre viver, mudar, reconstruir
e reinventar. Com duração de 50 minutos,
a ideia é abrir um espaço na rotina das pessoas para falar de temas essenciais e passar
conteúdos filosóficos de maneira leve, por
meio de exemplos do cotidiano e histórias
divertidas. A referência é o sociólogo e filó-

sofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), morto em janeiro, que deixou um
legado inspirador sobre a Modernidade
Líquida. A atividade é indicada para pessoas acima de 15 anos e tem curadoria de
Rafael Navarro.
Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)
Av. Queirós Filho, 1.205
Alto de Pinheiros – capital
Hoje, 28, das 15 às 15h50
Informações: (11) 3024-2500,
agenda@bvl.org.br

CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSTITUIÇÃO

FUNÇÃO
No DE VAGAS

Etec Antônio de
Pádua Cardoso
Batatais

Professor de ensino médio
e técnico: Geografia (1)

Etec João
Baptista de
Lima Figueiredo
Mococa

Professor de ensino
médio e técnico: Sistemas
de automação (1)

Etec de Peruíbe
Peruíbe

Professor de ensino médio e
técnico: Espanhol aplicado
ao guiamento de turistas (1),
Movimentação, expedição e
distribuição (1), Organização
de atividades recreativas (1)

Etec Professor
Doutor José
Dagnoni
Santa Bárbara
D’Oeste

Professor de ensino médio e
técnico: Microbiologia (1)

Tribunal de
Contas do
Estado de
São Paulo

Agente da fiscalização (97),
Agente da fiscalização-administração (36)

PRAZO

TAXA
(R$)

31/10

82,73

31/10

31/10

31/10

31/10

82,73

82,73

82,73

57,00
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O cidadão que está no processo para obter a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
pode estudar para a prova teórica do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) pelo Facebook, por meio de um
simulado on-line. O usuário encontra o teste
teórico digitando Simulado de Provas - Detran
SP, na busca do Facebook. O exame virtual
traz questões reais do banco de perguntas uti-

Fazenda divulga calendário de
pagamento do IPVA 2018

Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Parcela

1ª Parcela ou Cota
Única Com Desconto

2ª Parcela ou Cota
Única Sem Desconto

3ª Parcela

Placa

Dia do
Vencimento

Dia do
Vencimento

Dia do
Vencimento

Final 1

9 de janeiro

9 de fevereiro

9 de março

Final 2

10 de janeiro

15 de fevereiro

12 de março

Final 3

11 de janeiro

16 de fevereiro

13 de março

Final 4

12 de janeiro

19 de fevereiro

14 de março

Final 5

15 de janeiro

20 de fevereiro

15 de março

Final 6

16 de janeiro

21 de fevereiro

16 de março

Final 7

17 de janeiro

22 de fevereiro

19 de março

Final 8

18 de janeiro

23 de fevereiro

20 de março

Final 9

19 de janeiro

26 de fevereiro

21 de março

Final 0

22 de janeiro

27 de fevereiro

22 de março

INFORMAÇÕES/
INSCRIÇÕES
(16) 3761-2428

www.eletro.g12.br

www.etecperuibe.com.br

https://goo.gl/vC4atq

www.vunesp.com.br

no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O prêmio do seguro obrigatório DPVAT deve ser recolhido de forma
integral com a primeira parcela do IPVA ou
com a cota única. No caso de parcelamento
do prêmio em três vezes, o que somente é
permitido para motos e similares, vans, ônibus e micro-ônibus, as parcelas do prêmio
devem ser recolhidas de acordo com o calendário de vencimento do IPVA. Os proprietários devem respeitar o calendário de vencimento do IPVA 2018 por final de placa (veja
as tabelas abaixo):

Os proprietários de veículos já podem consultar as datas de pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018. Os contribuintes
podem pagar o imposto em cota única no
mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes (nos meses de
janeiro, fevereiro e março), de acordo com o
final da placa do veículo. Também é possível
quitar o imposto no mês de fevereiro, sem o
desconto. Para efetuar o pagamento do
IPVA 2018, basta o contribuinte se dirigir a
uma agência bancária credenciada com o
número do Renavam (Registro Nacional de
Veículo Automotor) e efetuar o recolhimento

Caminhões

Mês

Janeiro

Março

Abril

Junho

Setembro

Parcela

Cota
Única Com
Desconto

1ª Parcela

Cota
Única Sem
Desconto

2ª Parcela

3ª Parcela

Placa

Dia do
Vencimento

Dia do
Vencimento

Abril

Junho

Setembro

18 de abril

18 de junho

18 de setembro

Final 1

9 de janeiro

9 de março

Final 2

10 de janeiro

12 de março

Final 3

11 de janeiro

13 de março

Final 4

12 de janeiro

14 de março

Final 5

15 de janeiro

15 de março

Final 6

16 de janeiro

16 de março

Final 7

17 de janeiro

19 de março

Final 8

18 de janeiro

20 de março

Final 9

19 de janeiro

21 de março

Final 0

22 de janeiro

22 de março

