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Tiroteio em escola
da Rússia já tem
11 mortos confirmados

Onze pessoas morreram
e mais de 30 ficaram feridas nesta manhã (11)
durante um ataque a uma
escola na cidade russa de
Kazan. O incidente é considerado o mais grave dos
últimos anos em uma escola da Rússia. O tiroteio
foi feito por duas pessoas.
Um deles, um adolescen-

te, acabou detido e o outro
morreu no confronto com
a polícia. Entre os mortos estão estudantes e um
professor. As autoridades
garantem que a situação
já está sob controle e descartam a hipótese de ação
terrorista por parte de uma
organização extremista.
O correspondente da RTP

na Rússia, Evgueni Mouravitch, informa que um
dos atiradores é ex-aluno
da escola com perturbação
mental.
O presidente russo, Vladimir Putin, determinou a
revisão da lei de porte de
armas após o tiroteio em
Kazan. *Com informações
da Agência Brasil.

Anvisa orienta a
suspenção da vacina
AstraZeneca/Fiocruz em gestantes

Na noite desta segunda-feira (10), a Anvisa emitiu uma nota técnica recomendando a suspensão
imediata do uso da vacina
contra a covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz
para
mulheres gestantes.
A vacinação em gestantes
com comorbidades, estava
prevista de começar hoje
(11), em todo o estado de
São Paulo.
A orientação da Anvisa é
que a indicação da bula da
vacina AstraZeneca seja
seguida pelo Programa

Nacional de Imunização
(PNI). A decisão é resultado do monitoramento de
eventos adversos feito de
forma constante sobre as
vacinas contra a covid-19
em uso no país.
“O uso off label de vacinas, ou seja, em situações
não previstas na bula, só
deve ser feito mediante
avaliação individual por
um profissional de saúde
que considere os riscos e
benefícios da vacina para
a paciente. A bula atual da
vacina contra a covid-19

da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina
sem orientação médica”,
ressaltou a Anvisa.
Com a AstraZeneca/Fiocruz não sendo recomendada, agora só podem ser
aplicadas em gestantes, a
Coronavac e Pfizer.
Novas orientações serão
comunicadas após pareceres técnicos do Programa
Nacional de Imunização
(PNI), do Ministério da
Saúde e da Anvisa.
*com informações da
Agência Brasil

Quina de São João pode
pagar até R$ 170 milhões

Ainda na segunda-feira
(10) começaram as apostas para a Quina de São
João, concurso especial
chega à sua 11ª edição. O
sorteio do concurso 5.590
da Quina será realizado no
dia 26 de junho, a partir
das 20h, e a estimativa inicial do prêmio é de R$ 170
milhões.
Será o maior prêmio sorteado pela Quina. A Quina
de São João 2020 pagou
R$ 152,5 milhões para
cinco apostas, todas de
Bolão CAIXA. Como nos
demais concursos especiais das Loterias CAIXA,
o prêmio da Quina de São
João não acumula. Se não
houver acertadores dos
cinco números, o prêmio
principal será dividido
entre os acertadores da segunda faixa (quadra) e assim por diante.
Caso apenas um ganhador
leve o prêmio da Quina de
São João e aplique todo
o valor na Poupança da
CAIXA, receberá mais de
R$ 270 mil de rendimento

no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente
para adquirir uma frota de
200 automóveis de luxo no
valor de R$ 850 mil cada.
Como apostar na Quina de
São João
Para apostar, basta marcar
de 5 a 15 números dentre
os 80 disponíveis. O apostador também pode deixar
o sistema escolher os números, por meio da aposta
no formato Surpresinha.
Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2,
3, 4 ou 5 números. O preço de uma aposta simples,
com cinco números, é de
R$ 2,00.
As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Quina de São
João, já disponíveis nas
lotéricas de todo o país.
No portal Loterias CAIXA é possível adquirir um
combo especial do sorteio, com 15 apostas para
o concurso 5.590, bem
como outros seis combos
contendo apostas de outras
modalidades além do con-

curso especial.
Bolão CAIXA
Para aumentar as chances
de ganhar na Quina de São
João, o apostador pode registrar jogos em grupo por
meio do Bolão CAIXA.
Para isso, basta preencher
o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente
da lotérica. Para a Quina,
os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada
cota não pode ser inferior
a R$ 3,00.
É possível realizar um
bolão de no mínimo duas
e no máximo 50 cotas. É
permitida a realização de,
no máximo, 10 apostas por
bolão.
Em caso de bolão com
mais de uma aposta, todas elas deverão conter a
mesma quantidade de dezenas.
O apostador também pode
comprar cotas de bolões
organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser
cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35%
do valor da cota.
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Remuneração de
trabalho doméstico caiu
mais de 20% em 2020

Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá
Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

Segundo dados do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a
população que ocupa trabalhos domésticos remunerados está encontrando
menos oportunidades de
emprego. A quantidade
de empregados pelo setor
caiu de 6,4 milhões, no
quarto trimestre de 2019,
para 4,9 milhões, no mesmo período de 2020.
O levantamento de dados
foi baseado na Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A queda nos índices de emprego doméstico remunerado é maior que o número
de desocupação no Brasil.
No quarto trimestre de
2019, havia 94,5 milhões
de pessoas trabalhando no
país; já nesse período em
2020 o número era de 86,2
milhões - uma queda de
mais de 8%.
Em concordância com o
mesmo estudo, a proporção de trabalhadores domésticos remunerados sem

carteira de trabalho assinada aumentou. Passou de
73% no quarto semestre de
2019 para 75% no mesmo
período em 2020. A proporção de empregados da
área que contribuem com
o INSS também diminuiu:
de 37,5% em 2019 para
35,6% em 2020.
Os dados também indicam
que, do total de trabalhadores domésticos remunerados, 92% são mulheres, e, neste grupo, 65%
são negras. Em 2020, as
domésticas que são chefes de família, ou seja, as
responsáveis por prover
o sustento da casa, compõem 52,4%. Em 2019, o
número era de 51,2%.
Trabalhadoras domésticas
são as mais afetadas durante a pandemia
No Brasil, o trabalho doméstico tem classe social
e gênero bem definidos,
e, mesmo com carteira
assinada,
trabalhadoras
domésticas vivem em um
cotidiano de direitos violados, principalmente no
cenário da pandemia.
O número de trabalhadoras domésticas que enve-

lhecem sem carteira assinada e sem um futuro
seguro vem aumentando
no país exponencialmente, e casos de violação dos
direitos ocorrem com mais
frequência.
É difícil ter uma estimativa
certeira dos casos de violação trabalhista, porque
eles não ficam concentrados em uma única instituição.O isolamento escancarou a discriminação social
de trabalhos não formalizados, e a fiscalização é
mais complicada pelas relações trabalhistas acontecerem em domicílios. Se
você conhece alguém ou
suspeita que tem alguém
na sua vizinhança passando por situações de direitos violados, peça ajuda de
um profissional da área do
trabalho, um advogado ou
até um estudante da faculdade de direito, que saberá
te aconselhar neste caso
para formalizar a sua denúncia.
A pandemia impôs novas
realidades com o isolamento social, mas os direitos trabalhistas continuam
valendo.
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Projeto Novos Rumos da
Unitau abre inscrições para
2º módulo em maio

Após o sucesso da primeira fase, o projeto Novos
Rumos, desenvolvido pela
Pró-reitoria de Extensão
(PREX) da Universidade
de Taubaté (UNITAU),
abre nesta semana inscrições para o segundo módulo. As inscrições começaram na segunda-feira
(10) e vão até a próxima
sexta-feira, dia 15 de maio.
As atividades do segundo
módulo começam em 18
de maio.
Esse módulo, chamado de
orientação para (re)inserção ao mercado de trabalho, terá orientações sobre
elaboração de currículo,
como se comportar em en-

trevistas e habilidades importantes para o mercado
de trabalho. O projeto foi
ampliado e serão formados 11 grupos com capacidade para atendimento
de seis trabalhadores por
grupo. Os encontros acontecerão semanalmente, de
forma virtual, por meio do
google meet e com duas
horas de duração. Estão
previstos quatro encontros
semanais sobre esse tema.
O projeto Novos Rumos
tem como objetivo promover o acolhimento
psicológico e ajudar na
recolocação profissional.
Ele é vinculado ao Centro de Psicologia Aplicada

(CEPA) e ocorre por meio
de uma parceria entre os
departamentos de Psicologia e de Gestão e Negócios. A primeira parte do
projeto focou o apoio psicológico e o fortalecimento da resiliência. A terceira
e última fase deve abordar
os fatores influenciadores
do mercado de trabalho,
previdência, educação financeira e empreendedorismo.
Mais informações podem
ser obtidas nos telefones
(12) 99199-8898 / (12)
3621-8958 (CEPA) ou no
e-mail de contato projetonovosrumos2021@gmail.
com.

Fundação Cultural Cassiano
Ricardo realiza ciclo de
capacitação para a LIF 2021

A partir desta quarta-feira
(12), a Fundação Cultural
Cassiano Ricardo realiza
um ciclo de capacitação
sobre a LIF (Lei de Incentivos Ficais) 2021. Em formato virtual, o ciclo contará com palestra, workshop
e plantões de dúvidas individualizados.
No encontro, serão apresentados um panorama sobre a LIF Cultura, noções
de elaboração e gestão de
projetos culturais e princípios sobre captação de recursos, com apresentação
de casos e abordagens práticas. O encontro será ministrado pelo consultor especialista em captação de
recursos Marcos Librantz.
A palestra com workshop
acontecerá no dia 12 de
maio das 18h às 22h,

pela plataforma Zoom, de
forma gratuita. Para participar não é necessário
agendamento prévio, basta
acessar a sala no dia e horário.
A partir do dia 15 de maio,
serão oferecidos plantões
de dúvidas individualizados para os interessados
na LIF, com a gestora cultural Patrícia Ioco. Para
participar é necessário realizar agendamento prévio
por meio de formulário.
As vagas são limitadas e
os encontros, também em
formato virtual, terão duração de 20 minutos.
A Prefeitura de São José
dos Campos, vai destinar
uma verba de até R$ 2,62
milhões, proveniente de
renúncia fiscal, para a realização de projetos cultu-

rais viabilizados pela LIF
em 2021.
O edital para a inscrição
dos projetos está disponível no site da Fundação
Cultural Cassiano Ricardo. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas
exclusivamente pela plataforma Prosas até 28 de
maio.
Confira a programação:
Quarta-feira (12), das 18h
às 22h
Palestra com workshop
Local: Plataforma Zoom
ID da reunião: 891 8592
8384
Senha de acesso: 972624
A partir de sábado (15)
Plantões de dúvidas individualizados online
Necessário agendamento
prévio através de formulário
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Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 006/2021. Objeto:
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Gêneros
Alimentícios II, que ocorreria no dia 12/05/2021 ás 10h00min, tendo
em vista necessidade de retificação do Edital. Potim, 11 de maio de
2021 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico
Nº 013/2021 - Registro de Preços para Aquisição de Utensílios Hospitalares. Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica
Soler Santos de Oliveira, fica determinado: O INDEFERIMENTO do
recurso interposto pela empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, e via de consequência, manter a sua INABILITAÇÃO. Abre-se o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para a detentora da melhor proposta para os itens 01, 04,
05, 14 e 15 enviar a documentação de habilitação em vias físicas à
Prefeitura Municipal de Potim, conforme Edital. Potim, 11 de maio de
2021 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

ICMS transfere R$ 660 milhões
para prefeituras paulistas no
primeiro repasse de maio

O Governo do Estado de
São Paulo deposita, nesta
terça-feira (11), R$ 660,6
milhões em repasses de
ICMS aos 645 municípios paulistas. De janeiro
a abril deste ano, a Secretaria da Fazenda depositou
R$ 11,37 bilhões aos municípios paulistas.
O depósito realizado pela
Secretaria da Fazenda e

Planejamento é referente
ao montante arrecadado
entre os dias 3 e 7 deste
mês.
Os valores correspondem
a 25% da arrecadação do
imposto, que são distribuídos às administrações
municipais com base na
aplicação do Índice de
Participação dos Municípios (IPM) definido para

cada cidade.
Em todo o mês de maio, a
estimativa é transferir às
prefeituras o valor de R$
2,6 bilhões em repasses de
ICMS.
Os depósitos semanais
são realizados sempre até
o segundo dia útil de cada
semana, conforme prevê a
Lei Complementar nº 63,
de 11/01/1990.

A Gazeta

página 4

dos

Municípios

12 de Maio de 2021

Centro da Juventude em São José dos Campos passa por
revitalização e ganha feira noturna

O Centro da Juventude em
São José dos Campos, que
está sendo revitalizado,
entregou nesta semana a
reforma do parquinho e
do jardim no entorno, iniciando também, a ampliação da quadra de areia que
passará a ter as medidas
oficiais para a prática de
vôlei. Todos os prédios do
complexo, que abrigam a

sede da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida,
inclusive o pavilhão de exposições, terão nova pintura e identidade visual.
O quiosque também será
reformado, e receberá mesas de alvenaria e um palco fixo, onde são feitas as
apresentações musicais do
programa Quinta da Juventude. Recentemente o

centro recebeu um pomar
com espécies frutíferas da
Mata Atlântica e do Cerrado, que permitirá a criação
de um novo espaço de convívio e de usufruto da comunidade. A iniciativa faz
parte do Programa Pomares Nativos Educativos, da
Secretaria de Urbanismo e
Sustentabilidade (Seurbs).
Outra novidade será a im-

plantação de uma feira noturna semanal, com foco
na gastronomia e agricultura regional, em parceria
com a associação dos feirantes. O dia e horário de
funcionamento serão divulgados em breve.
O Centro da Juventude é
frequentado por pessoas
de todas as idades durante
todo o ano. No entanto, de-

vido às restrições impostas
pela pandemia do coronavírus, no momento só são
permitidas as práticas de
atividades esportivas individuais, com caminhadas,
corridas, skate e patins.
O local também abriga o
Integra (Centro de Integração da Pessoa com Deficiência), e possui biblioteca inclusiva, com acervo

em braille, Audi livros e
filmes com áudio descrição, sinalização sonora de
acesso para pessoas com
deficiência, entre outros.
Serviço
Endereço: Rua Aurora
Pinto da Cunha, 131 - Jardim América.
Horário: 6h às 20h
Atendimento administrativo: 8h às 17h30

