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Região teve 330 mil acordos
de suspensão ou redução
de contratos de trabalho

O programa de redução de
salário e suspensão de contratos chegou ao fim, mas,
o Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda (BEm),
concedido pelo Governo
Federal (MP 936/20), possibilitou 330.474 acordos
entre empregados e empregadores na região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
De acordo com um levantamento do departamento
econômico do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista de Taubaté e
região), durante a vigência do projeto, ocorreram
acordos entre 22.394 empresas locais e 163.170
funcionários.
Os dados são referentes
ao acumulado dos 39 municípios que compõem a
RM Vale durante o ano de
2020. Dos tipos de adesão,
45,7% foram de suspensão
de contratos, 19,2% foram

reduzidos em 25%, 17,2%
em 70%, 17% em 50% e
1% foram contratos intermitentes. Para efeito comparativo, no Estado de São
Paulo os suspensos foram
41,5% e no Brasil outros
43,6%.
Mais de 30% dos acordos
locais foram firmados no
mês abril e 77% no período entre abril e julho e
a divisão dos gêneros dos
trabalhadores se mostrou
bastante similar na região,
sendo 49% de funcionárias
e 51% de funcionários. No
Estado de São Paulo as
mulheres foram 51,4% e
no Brasil 52,1%.
Dos mais de 330 mil acordos firmados de abril a dezembro na RM Vale, 31%
foram com colaboradores
de idade entre 30-39 anos,
24% entre 40 e 49 anos e
15% entre 25 e 29 anos.
O setor de serviços consolidou mais da metade
(51,4%) dos acordos de

redução ou suspensão
de contratos de trabalho, seguido pela indústria (24,7%) e o comércio
(22,5%).
“Essa medida emergencial
foi uma das ações de maior
eficiência no amparo à
nossa economia frente aos
severos impactos trazidos
pela pandemia do novo
Coronavírus. Proporcionou manter ativos milhares de vínculos trabalhistas
em nossa região e milhões
em todo o
país.
O fim desse auxílio
emergencial nos trará um
desafio ainda maior - um
cenário de desafios e dificuldades, já que todo
ambiente socioeconômico está condicionado a
superação da pandemia,
com a chegada mais célere ou não das vacinas”,
comenta o presidente do
Sincovat e vice-presidente da FecomercioSP, Dan
Guinsburg.

Estradas rurais recebem
serviços de urgência em
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba está atuando
para atender as demandas
registadas por conta das
fortes chuvas que estão
atingindo a região.
Segundo o secretário de
Governo e vice-prefeito
Ricardo Piorino, “os trabalhos de conservação das

estradas foram bastantes
prejudicadas pelas chuvas,
e as ocorrências registadas
estão sendo atendidas de
formas pontuais.
Nossa maior preocupação
é com o escoamento da
produção da área rural e o
acesso das pessoas”, afirmou.

O diretor de Agricultura
Thiago Gonçalves informou que os atendimentos
pontuais são provisórios
e que a equipe aguarda o
período de estiagem para
que os serviços de conservação das estradas sejam
retomados com normalidade.

Livro de crônicas sobre
Jacareí está disponivel em
versão online gratuíta

Em dezembro, aconteceu o
lançamento virtual do Livro “Crônicas da Cidade”
durante a Feira Literária
de Jacareí (FLIJ). A produção do livro teve a parceria
da Suzano. E agora já está
disponível o download do
E-book, no blog “De Jacarehy para Jacareí”.
O tema do livro é a cidade
de Jacareí. A relação com
o lugar, as histórias familiares, as curiosidades e

as lembranças guardadas
estão sendo contadas na
publicação. No total, 36
textos foram organizados
pelos escritores Benedito
Veloso e Waldir Capucci,
histórias - crônicas contadas pelos autores abordam
temas com jovens, idosos,
homens, mulheres.
“O Livro ‘Crônicas da Cidade’ é como um relicário sobre a Jacareí antiga
e atual, fonte de consulta

de muitos anos. E a Suzano é parte deste projeto,
não só como parceira na
produção, impressão, divulgação, entre outras coisas, mas está na história
da cidade, então, é como
um personagem da publicação. É um importante
legado que queremos deixar para Jacareí”, destacou
Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento
Social da Suzano.
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Miscelânea
Curiosidades
De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência da
Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a
cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 1539.
E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as
mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época para
lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usados pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, mas seus
significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a marcha
nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o mal) e a
grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para que o noivo
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual ataque. Já
o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, embora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi adotada como
um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado sobre os noivos
resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 225, Termo nº 7318
Faço saber que pretendem se casar HÉLIO AREZO DA SILVA JÚNIOR e NAYANA CRISTINA NEVES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 02 de janeiro de 1995, de estado civil solteiro, de profissão empresário,
residente e domiciliado na Avenida Renato Vargas, nº 405, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de HÉLIO AREZO
DA SILVA, de 54 anos, natural de São José do Barreiro/SP, nascido na data de 01 de fevereiro de 1966 e de MARIA
NAZARETH CURSINO, de 59 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascida na data de 17 de novembro de 1961,
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Santa Inês-MA, nascida no dia 14 de dezembro de 1994, de estado civil solteira, de profissão bancaria, residente e domiciliada na Avenida Renato Vargas, nº
405, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de DEUZILENE DA CONCEIÇÃO NEVES, de 47 anos, natural de Santa
Inês/MA, nascida na data de 22 de maio de 1973, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP. Se alguem
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para
a imprensa local desta cidade.
Livro D-25, FLS. nº 225, Termo nº 7319
Faço saber que pretendem se casar MARCOS BALSANTE e RENATA MARCONDES DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Atibaia-SP, nascido no dia 11 de novembro de 1985, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 361, Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ALFREDO BALSANTE, de 60
anos, natural de Brazopolis/MG, nascido na data de 28 de março de 1960, residente e domiciliado em Tremembé/SP e
de APARECIDA DONIZETI BALSANTE, de 56 anos, natural de Atibaia/SP, nascida na data de 30 de maio de 1964,
residente e domiciliada em Campos do Jordão/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 05 de novembro de 1983, de estado civil solteira, de profissão encarregada de departamento pessoal, residente e domiciliada na Rua
Dez, nº 361, Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de VICENTE MARCONDES DOS SANTOS, de 70 anos, natural
de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 26 de março de 1950 e de MARIA CÂNDIDA MOREIRA, de 53 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de fevereiro de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP.
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e
cópia para a imprensa local desta cidade.
Tremembé, 14 de janeiro de 2021.
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Humor
Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”
Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.
Mensagens
As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mudando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa,
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação,
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem,
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom
possa vir.
Pensamentos, provérbios e citações
Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
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WhatsApp deixará
de funcionar em aparelhos
antigos em 2021

Rodovia Tamoios tem
risco de interdição

Ainda na manhã dessa
quinta-feira (14), o sistema de monitoramento
meteorológico da Concessionária Tamoios aponta
risco de fechamento do
trecho de Serra, por conta
do alto volume de chuvas

registrado nas últimas horas.
Nas últimas 72h foi registrado acúmulo de 70 mm
de chuvas e o Protocolo
de Segurança determina
que, ao atingir 100 mm, o
trecho seja interditado de-

vido ao risco de queda de
barreiras.
As equipes da Concessionária trabalham no acompanhamento dos equipamentos e das encostas. A
medida visa garantir a segurança dos usuários.

O WhatsApp, pertencente
ao Facebook desde 2014,
é um dos aplicativos mais
famosos do mundo. Suas
constantes
atualizações
favorecem o contato com
pessoas em qualquer região
do globo, e ele se mostrou
um poderoso aliado neste período de pandemia.
Recentemente, no entanto, a ferramenta anunciou
que não dará mais suporte
para o WhatsApp em celulares lançados há mais
de sete anos em 2021.
Tanto para aparelhos com
sistema Android, quanto
iOS, a ausência de suporte a aparelhos antigos fará
com que o app deixe de
realizar algumas funções
gradativamente. O motivo, segundo a gigante de
relacionamento Facebook,
é que os sistemas mais antigos são mais vulneráveis
a ataques. Portanto, esta é
uma forma de garantir a
segurança dos usuários.
Entre os aparelhos Android
que deixarão de receber
suporte do WhatsApp neste ano estão: o Samsung
Galaxy S2, o Motorola
Droid Razr, o LG Optimus
Black e o HTC Desire. Já
os modelos do sistema iOS
serão: iPhone 5S, iPhone
5C, iPhone 5, iPhone 4S
e todos os outros iPhones

anteriores.
Para substituir esses modelos antigos, diversas
novas opções têm sido
oferecidas no mercado de
tecnologia, com preços
bastante competitivos e
ótimas funcionalidades,
como é o caso do Samsung
A21S entre os de sistema
Android e o iPhone 7 Plus
para os amantes de iOS.
O cenário do WhatsApp
no Brasil
De acordo com uma recente pesquisa realizada pela
Panorama Mobile Time/
Opinion Box, o WhatsApp está instalado no smartphone de 99% dos brasileiros, sendo que 93%
deles usam o app todo dia.
Quando olhamos para o
comportamento dos usuários, o levantamento
aponta que 90% usam o
WhatsApp para enviar
mensagens de texto e 81%
se comunicam por áudio.
Um total de 67% utilizam
a chamada de voz, enquanto 50% publicam e visualizam stories por meio da
função WhatsApp Status.
Alternativas ao WhatsApp
Apesar da intensa preferência no uso do WhatsApp entre os brasileiros,
é válido considerar que
outras ferramentas podem
ser boas alternativas.

Signal
O Signal pertence à empresa Open Whisper Systems e é um app que está
disponível para iOS, Android e também para uso
em desktops. Este app usa
o número do cartão SIM
do smartphone e os contatos registrados, não sendo
preciso fazer contas e logins.
É importante destacar,
ainda, que a Signal cifra
as comunicações durante
a troca de mensagens, impossibilitando que a própria empresa responsável
pelo serviço leia as mensagens dos usuários. Segundo números recentes, este
aplicativo já tem mais de
dez milhões de downloads
na loja de aplicações do
Google.
Telegram
A mesma pesquisa da Panorama Mobile Time/Opinion Box ainda revela que
o Telegram está ganhando cada vez mais espaço
entre os brasileiros e está
presente em 35% dos aparelhos nacionais.
O Telegram tem o mesmo
estilo do WhatsApp e do
Signal, mas oferece muitas
inovações. Aliás, algumas
funções do próprio WhatsApp são “inspiradas” no
Telegram.
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Os 52 anos de Dave Grohl! Vereadores de Taubaté apoiam
trabalhadores em protesto
contra fechamento da Ford

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, completa mais um ciclo hoje! O
músico, que neste 14 de
janeiro completa 52 anos
e já integrou a banda Nirvana, está sempre exalando disposição.
Em épocas de shows, Dave
vivia fazendo surpresas,
presenteando fãs, homenageando pessoas entre
outras situações. Relembre algumas com a gente!
Dave Grohl faz homenagem aos profissionais da
saúde
No ano passado, durante o
festival online iHeartRadio apresentado por Elton
John, Dave apresentou a
faixa “My Hero” como
forma de homenagear os
profissionais de saúde que
estão “na linha de frente”
ao combate do coronavírus. Dave Grohl tira criança cega do meio da multidão e leva para o palco
A cada show do Foo Fighters uma nova experiência para os fãs. Depois
de convidar um garoto de
10 anos para tocar ao seu
lado, o líder da banda encontrou no meio do público um garotinho cego
e o convidou para sentir a

energia da apresentação ao
lado deles.
Dave Grohl convida ao
palco menino de 10 anos e
juntos tocam Metallica!
O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, está
sempre interagindo com
seus fãs durante o show.
Em uma de suas apresentações, o músico convidou
ao palco, Colier, um garoto de 10 anos para tocar
com ele. O pequeno tocou
com Dave 2 grandes sucessos: “Enter Sandman”
e “Welcome Home (Sanitarium)”. No final da apresentação, o músico presentou o menino com uma
guitarra.
Dave Grohl toca sucesso
de Led Zeppelin
Os fãs do Foo Fighters e
do Led Zeppelin puderam
conferir Dave na bateria arrasando em um dos
grandes clássicos do Led:
“Immigrant Song”.
Dave Grohl dá presente
para fã!
Durante um show na Croácia um jovem ergeu um
cartaz com o seguinte pedido: “Você poderia me
dar a sua munhequeira?”
Ao enxergar o que estava escrito, o músico fi-

cou surpreso e perguntou:
“Você quer isso? Sério?
Está tão nojento. É isso
que você quer?”. Com a
confirmação positiva do
fã, Dave torceu a munhequeira que estava cheia de
suor e completou: “Lave
isso, porque está... eca”.
Dave Grohl distribui pizzas aos fãs do Foo Fighters
Todo mundo sabe que para
conseguir ficar bem na
frente do palco, durante
um show, é preciso chegar cedo. Em 2019, para
uma apresentação pré-Super Bowl, em Atlanta, nos
Estados Unidos, os fãs do
Foo Fighters chegaram
bem cedo, uns 24 horas
antes. Dave ficou sabendo
dessa galera e decidiu presentear os fãs com pizzas
quentinhas.
Dave Grohl, do Foo Fighters, aceita o desafio de
Nandi Bushell
A garotinha de 10 anos,
conhecida pelos seus vídeos tocando bateria, publicou uma performance
de “Everlong”, do Foo
Fighters e deu o que falar!
Na ocasião ela convidou
Grohl para um duelo e ele
aceitou.
Via Kboing

Ainda nessa semana, os
vereadores de Taubaté
acompanharam a assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté na Avenida do
Povo contra o fechamento da unidade da Ford no
município. Os parlamentares apoiaram os trabalhadores e se prontificaram
a dialogar com Sindicato,
dirigentes da montadora
e representantes do poder
público para buscar soluções.
“A Câmara Municipal está
à disposição do Sindicato
para conversar e tentar auxiliar da melhor maneira
possível, dialogando para
que a gente chegue a uma
solução que possa dar mais
conforto para eles, já que é
uma notícia triste (da saída
da Ford Taubaté). Isto vai
impactar na economia e
comércio, já não bastava a
pandemia e, agora, este fechamento”, afirmou o presidente da Câmara, Paulo
Miranda (MDB). Além
do presidente da Casa, os
vereadores Jessé Silva e
João Henrique Dentinho,

do PL, Marcelo Macedo
(MDB), Neneca Luiz Henrique (PDT), Richardson
da Padaria (DEM) e Talita
Cadeirante (PSB) acompanharam a assembleia.
Na terça-feira, 12, o presidente da Câmara encaminhou um ofício ao gerente-geral da Ford, Guilherme
Neto, pedindo que reveja a
decisão de fechar a unidade no município.
Sindicato
Os trabalhadores da General Motors de São José
dos Campos aprovaram,
em assembleia realizada
na manhã desta quinta-feira (14), solidariedade
e apoio à luta contra a saída da Ford do Brasil e o
consequente fechamento
de suas plantas no país. O
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos defende a estatização
da Ford. A assembleia, realizada no estacionamento
da portaria 4, reuniu cerca
de 1.500 trabalhadores do
primeiro turno. Os metalúrgicos mantiveram o
distanciamento e utilizaram máscaras para se pre-

venirem do contágio do
coronavírus.
O fechamento da Ford no
Brasil levará à demissão
de 5 mil trabalhadores diretos, sendo que 830 são
da unidade de Taubaté. O
presidente do Sindicato,
Weller Gonçalves, defendeu durante a assembleia
a estatização da Ford no
país como forma de manter os postos de trabalho.
Filiado à CSP-Conlutas, o
Sindicato também defende
a urgência de todas as centrais sindicais organizarem
não só a luta dos trabalhadores, mas de toda população, para que haja uma
pressão popular contra o
fechamento da Ford.
“Continuamos na campanha somando esforços
para buscar evitar o fechamento da Ford e a perda de
milhares de empregos. É
nossa reivindicação que o
governo de Jair Bolsonaro
estatize empresas que realizem demissão em massa.
A luta continua”, afirmou
o diretor do Sindicato e
trabalhador da GM Valmir
Mariano da Silva.
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Saiba como pedir reaplicação
do Enem em caso de
infecção por covid-19

Candidatos inscritos para
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que
estejam acometidos de covid-19 ou outras doenças
infectocontagiosas podem
solicitar a reaplicação das
provas. O Enem será aplicado nos próximos dias
17 e 24 de janeiro (versão
impressa) e nos dias 31 de
janeiro e 7 de fevereiro
(versão digital). Já a reaplicação do exame está
marcada para os dias 23
e 24 de fevereiro. Quem
estiver doente deve comunicar a condição, antes
da realização das provas,
acessando a Página do
Participante na internet.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para a análise
da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá
inserir, obrigatoriamente,
no momento da solicitação, documento legível
que comprove a doença.
Na documentação deve
constar o nome completo
do participante, o diagnóstico com a descrição da
condição, o código correspondente à Classificação
Internacional de Doença
(CID 10), além da assinatura e da identificação do
profissional competente,
com o respectivo registro
no Conselho Regional de
Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS)
ou de órgão competente,
assim como a data do atendimento. O documento
deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG,
no tamanho máximo de 2
MB.

Pelo edital do Enem 2020,
são doenças infectocontagiosas, para fins de pedido
de reaplicação das provas:
coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença
meningocócica e outras
meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus
selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19. O
Inep reforça que os participantes que apresentarem
sintomas na véspera ou no
dia da prova não deverão
comparecer ao exame,
“primando pela segurança
e pela saúde coletiva”.
“Em casos como esses,
além de registrar o ocorrido na Página do Participante, o inscrito deverá
entrar em contato com a
Central de Atendimento do
Inep (0800 616161) e relatar a condição, com o objetivo de agilizar a análise
do laudo pela autarquia. A
aprovação ou a reprovação
da solicitação deverá ser
consultada, também, na
Página do Participante”,
informa a autarquia.
Segundo o Inep, não só
pessoas com problemas de
saúde na data das provas
poderão participar da reaplicação. Quem tiver problemas logísticos, como,
por exemplo, falta de energia elétrica, também poderá comunicar o problema
pela Página do Participante para fazer o exame em
fevereiro.
Protocolos
O governo informa que
protocolos relacionados à
covid-19 na aplicação do
exame incluem a disponi-

bilização de álcool em gel
nas salas e a obrigatoriedade do uso de proteção
facial durante a prova. O
participante poderá levar
mais de uma máscara para
troca ao longo do dia. As
máscaras serão verificadas pelos fiscais para evitar possíveis infrações.
O participante que não
utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a
boca, desde a entrada até
a saída do local de provas, ou recusar-se, injustificadamente, a respeitar
os protocolos de proteção
contra a pandemia, a qualquer momento, será eliminado do exame, exceto em
casos previstos na Lei n.º
14.019, de 2020.
Também foram estabelecidas regras específicas para
reduzir aglomerações durante a aplicação do Enem.
Segundo o Inep, a ocupação das salas será de,
aproximadamente, 50%
da capacidade. Os colaboradores do Enem também
deverão possibilitar o máximo de ventilação natural
nos ambientes. Além disso, os portões serão abertos às 11h30 (horário de
Brasília), 30 minutos antes
do previsto nos editais. As
pessoas consideradas de
grupos de risco (idosos,
gestantes e pessoas com
doenças respiratórias ou
que afetam a imunidade)
ocuparão salas com no
máximo 25% da capacidade máxima. Ainda de
acordo com o Inep, esses
participantes já foram previamente identificados na
base de inscritos e alocados nas salas especiais.

Municípios

15 de Janeiro de 2021

ViradaSP Online acontece
nesse sábado

A #ViradaSPOnline é uma
tradição no meio cultural
de São Paulo e chega a sua
sexta edição neste sábado
(16), a partir das 12h. São
diversas atrações gratuitas,
transmitidas pela plataforma #CulturaEmCasa. O
evento contará com mais
de oito horas de shows
gratuitos.
Em tempos de pandemia, a parceria entre a
Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do
Estado de São Paulo,
a Associação Paulista
Amigos da Arte (APAA)
e municípios selecionados resultou em uma

maratona de apresentações
de diversas linguagens
artísticas com representantes
da
cultura
paulista.
Confira as atrações
12h - Início da transmissão
12h30 - B.E.C.O (B.boys
em Construção Original),
com Grupo Zumb.boys
13h30 - Dança em Duo Corpos no Mundo, Espaço
e Cia de Dança com Layla
Mulinari e Carlos Alves
14h30Breve
Panorama
da
Literatura
Vale-paraibana, com Tiago Feijó,
Wilson
Gorj
e Robson Hasmann

15h30 - Congada - Associação Cultural Moçambique e Congada Vermelho e
Branco de São Benedito
16h - Gb?? - Sapopemba
17h30 - A Tradição dos
Pontos e sua Evolução Jongo do Tamandaré
18h30 - Aí eu Penduro o
meu Vestido - Amores de
Frida Kahlo, com Cássio
Borges, Geovana Mara e
Igor Martinez
19h30 - Sampagode convida Leci Brandão
21h - Samuca e a Selva
22h30 - Celloop tour 2021
com Christian Grosselfinger
23h30 - Potyguara Bardo

Projeto de lei da Prefeitura de
Pinda para reestruturação de
cargos é aprovado na Câmara

O projeto de lei 01/2021
foi aprovado em sessão
extraordinária realizada na
Câmara Municipal nesta
quarta-feira (13). O projeto altera a Lei Municipal
n° 6.194, de 20 de dezembro de 2018 e a Lei Municipal n° 6.197, de 20 de
dezembro de 2018.
Votaram contrários os vereadores: Magrão, Norbertinho, Herivelton Vela,
Gilson Nagrin e Rogério
Ramos. Votaram favoráveis ao projeto: Professor
Felipe Guimarães, Julinho
Car, Regininha, Marcos
Mayor, Renato Cebola e o
presidente José Carlos Gomes - Cal.
Entenda as alterações propostas
A primeira das alterações
propostas busca melhor situar a distribuição de competências relacionadas aos
serviços públicos municipais, sobretudo ligados
à zeladoria e limpeza pública; manutenção geral
de próprios públicos; concessão de terminais; iluminação pública; e organização e funcionamento de
serviços funerários; como
proposta para atender às
crescentes demandas destas áreas. Desta forma, direcionando tais atividades
para uma única Secretaria,
será otimizado o tempo

de resposta, beneficiando a população, inclusive
possibilitando um atendimento mais eficiente para
as regiões da cidade, como
Araretama e Moreira César.
As propostas de alterações
não implicam em aumento
de despesas e, para tanto,
foram extintos três departamentos. O primeiro deles é o Departamento de
Projetos e Políticas Institucionais - que era vinculado
à Secretaria de Governo.
Os outros dois departamentos extintos pertenciam à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
Departamento Judicial e
Departamento
Jurídico
Administrativo, os quais
pela dinâmica adotada
pela Procuradoria, não
tiveram mais razão para
existirem.
A Secretaria de Governo
passa a se chamar Secretaria de Governo e Serviços Públicos, que estará
a cargo do vice- prefeito
Ricardo Piorino, passa a
concentrar também os trabalhos do Departamento
de Serviços Públicos, anteriormente atribuídos à
Secretaria de Obras e Planejamento, Secretaria de
Meio Ambiente e Secretaria de Administração.
Ainda no caminho da oti-

mização, o Departamento de Manutenção Geral
e Logística Operacional
(acompanhado da Divisão
de Zeladoria) também passa ao comando da Secretaria de Governo e Serviços
Públicos e, consequentemente, deixa de estar
vinculado à Secretaria de
Obras e Planejamento.
Em contrapartida, ao enxugamento da pasta de
Negócios Jurídicos, e ao
sensível aumento de atribuições da Secretaria de
Governo e Serviços Públicos, se fez necessário a
criação de seis cargos de
assessores, os quais não
implicam em aumento de
despesas. De acordo com
informações da Secretaria
de Negócios Jurídicos, do
ponto de vista financeiro e orçamentário não há
qualquer modificação que
impacte em majoração
de custos, na exata medida em que este Projeto de
Lei não gera implicações
no aumento de despesas e
está alinhado com a prescrições contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Portanto, tal qual ocorreu
com o Projeto que resultou na promulgação da Lei
Municipal n.º 6.194/18,
esta iniciativa dispensa a
apresentação do estudo de
impactação orçamentária.

