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SEÇÃO I

Primeiro exame para renovar carteira
de habilitação é gratuito no Detran

Medida só irá valer para quem estudar sozinho, 
por meio de cartilha distribuída pelo governo 
do Estado ou obtida via InternetA renovação da Carteira Nacional de

Habilitação (CNH) será gratuita
para o motorista que estudar, por

conta própria, as noções de primeiros
socorros e direção defensiva e que fizer o
exame no Detran ou nas Ciretrans (coor-
denadorias de trânsito nas cidades). A
decisão, válida a partir do dia 5 de outu-
bro, abrange os motoristas que estão com
a carteira vencida desde 4 de setembro
deste ano e que tiraram o documento
antes de 1999, quando não vigorava a
necessidade dos cursos. Para se preparar,
antes do exame o interessado tem de estu-
dar numa cartilha distribuída pelo governo
do Estado. O texto também pode ser "bai-
xado" da Internet, no site www.dena-
tran.gov.br. A gratuidade é válida apenas
para o primeiro exame. Se o candidato for
reprovado, terá de pagar R$ 28,00 na
segunda tentativa.

O condutor tem outras opções para
renovar a CNH, porém, não são gratuitas.
Há a possibilidade de pagar R$ 28,00 e
realizar a prova num Centro de Formação
de Condutores (CFC), as antigas auto-
escolas. Também pode fazer o curso pela
rede virtual. O custo é de R$ 33,00. Nesse
caso, a pessoa recebe senha de acesso,
tem apoio do tira-dúvidas e é avaliada no
CFC. O interessado pode, ainda, partici-
par do curso presencial de 15 horas/aula
ao custo de R$ 60,00, nos centros de for-
mação em todo o Estado. Os treinamen-
tos de primeiros socorros e direção defen-
siva são realizados apenas uma vez. Se
aprovado, estará dispensado nas próxi-
mas renovações.

Até três vezes – A prova contém 30
questões objetivas e o interessado será
aprovado se acertar o mínimo de 21
perguntas (70%). Depois, recebe certifi-
cado de aprovação para dar continuida-
de aos procedimentos de renovação da
CNH nos postos do Poupatempo ou no
Detran. O condutor reprovado deverá
repetir a avaliação cinco dias após o resul-
tado. Essa prova poderá ser refeita por três
vezes, com custo para o motorista. Não
obtendo sucesso, deverá assistir ao curso
presencial, com 15 horas de duração. Se o
interessado não faltar a nenhuma aula,
estará aprovado.

O motorista que precisa passar pelo
curso ou obteve dispensa tem de fazer
exame médico, apresentar original da car-
teira de habilitação, RG, CPF, foto 3x4
recente e pagar taxa para a renovação do
documento. O profissional (taxista e cho-
fer de ônibus ou caminhões, por exemplo)
também deve realizar o exame psicotécni-
co. Os cursos de direção defensiva e de
primeiros socorros para renovação de
habilitação a partir de 5 de setembro deste
ano foram estabelecidos pela Resolução
no 168/04 do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran). A medida estabelece
normas e procedimentos para a formação
de condutores. As regras de transição para
o Curso de Atualização para Renovação
da Carteira Nacional de Habilitação foram
estabelecidas pela Portaria do Detran no
1.667, de 1º de setembro de 2005.

Cíntia Cury/Jaina Carvalho

Da Assessoria de Imprensa do Governo do Estado

Projeto Mutirão da Juventude anima o domingo com shows na capital 
A Secretaria da Juventude, Esporte e

Lazer promove neste domingo, dia 25,
das 9 às 17 horas, na zona norte da capi-
tal, o Projeto Mutirão da Juventude, com
atendimento social, espetáculos de músi-
ca, dança, teatro, oficinas culturais, jogos
interativos e brincadeiras para diversas fai-
xas etárias. O evento será realizado no
Parque da Juventude, na Avenida Zaki
Narchi, 1.309, gratuitamente, em parceria
com outras secretarias estaduais e munici-
pais, subprefeituras, conselhos estaduais
e municipais, ONGs e empresas privadas.
Integra o calendário de atividades organi-
zado pela Secretaria no Parque da
Juventude, inaugurado em 2003 na anti-
ga Casa de Detenção do Carandiru.

Além da programação especial, a
população também poderá participar
das atrações do Parque: quadras polies-
portivas, pistas de
skate e de corrida e
áreas verdes para
leitura e lazer. O
trailer do Sebrae
também estará no
local e orientará os
interessados sobre
e m p r e e n d e d o -
rismo, além de ex-
por produtos arte-
sanais do Projeto
SP Samba. O Sesi
vai ensinar o públi-

co a se alimentar bem apenas com R$
1, apresentar espetáculo com palha-
ços e exercícios de sombra.

Também promoverá a oficina
Plantando na Primavera, na qual o
participante terá a oportunidade de
aprender a técnica adequada de plan-
tio e levará para casa seu próprio
vaso. A Associação Desportiva para
Deficientes (ADD) vai realizar um jogo
da equipe juvenil de basquete em
cadeira de rodas com a participação
do público. Haverá demonstração e
orientação de vôo livre pelo Grupo de
Aeromodelismo e apresentação dos
alunos da Escola de Skate de São
Paulo.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial
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Motoristas poderão revalidar a CNH sem pagar pelo curso de direção defensiva
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Mutirão oferece atrações e espaços para a prática de esportes


