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Mais unidades abertas
Detran vai reabrir 23 postos, com oito mil vagas para serviços de habilitação

O

Detran-RJ vai reabrir
mais 23 unidades, que
vão oferecer oito mil vagas para serviços de habilitação,
no próximo sábado. Entre os serviços disponíveis estão a renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
adição e mudança de categoria,
troca da permissão pela definitiva e alteração de dados, com inclusão de atividade remunerada.
Até o fim do mês, o Detran
pretende reabrir todas as 98
unidades de habilitação do estado. Neste sábado, os postos
reabertos foram distribuídos
em seis bairros da capital e em
outras 12 cidades espalhadas
pelo estado. A cada semana de
novembro, sempre cumprindo
os protocolos de saúde da pandemia do coronavírus, outros
postos serão reabertos.
Os postos que reabrirão no
próximo sábado são: Cantagalo,
Centro, Guadalupe (Shopping
Guadalupe), Ilha do Governador, Irajá (Shopping Via Brasil),
Sulacap Shopping, Magé, Mesquita, Paracambi, Rio Bonito,
São Gonçalo (Neves), Araruama, Barra do Piraí, Barra Man-

DIVULGAÇÃO

sa, Bom Jesus de Itabapoana,
Itaguaí, Itaocara, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Resende, Teresópolis e Vassouras.
Os serviços do Detran ainda
precisam de agendamento, tanto nos mutirões quanto nos dias
úteis, para evitar aglomeração
nos postos. O agendamento é feito sempre pelos telefones 34604040, 3460-4041 e 3460-4042 ou

É PRECISO
FAZER O
AGENDAMENTO
PELO TELEFONE
OU INTERNET
pelo site www.detran.rj.gov.br.
O agendamento para o mutirão
abre sempre às quintas-feiras.
É importante não levar
acompanhante para os postos,
a não ser que seja extremamente necessário para o usuário do
serviço. Durante a semana, as
unidades funcionam das 8h às
17h. Nos sábados, dia dos mutirões, os trabalhos começam às
10h e terminam às 17h.

As 23 unidades do Detran reabertas ficam em seis bairros da capital e em outras 12 cidades

Carreta tomba na Avenida Brasil
Reprodução da TV Globo

UMA CARRETA tombou na
Avenida Brasil, na altura do Caju,
no fim da madrugada de ontem.
Um homem e uma mulher ficaram feridos. Eles foram levados
pelo Corpo de Bombeiros para o
Hospital Souza Aguiar, no Centro. Duas faixas da pista central,
no sentido Centro, e uma faixa
da pista central, em direção à
Zona Oeste, foram fechadas. O
trânsito ficou lento na região.
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rapidinha...

Preso em Padre Miguel
L LA Polícia Civil prendeu
um homem suspeito de
homicídio, organização
criminosa, estelionato e
circulação de moeda falsa. Ubiratan Azevedo Silva, de 59 anos, foi preso
ao tentar escapar da prisão em uma casa em Padre Miguel, na Zona Oeste

do Rio, na tarde de ontem. Contra o suspeito,
havia dois mandados de
prisão por falsificação de
moeda. Além disso, Ubiratan já tinha sido acusado
de estelionatos, falsificação de documentos e moeda em 1986, em Paranaíba,
no Mato Grosso do Sul.

