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A Gazeta dos Municípios

9 dicas essenciais para uma vida financeira
mais organizada

Conheça os tipos mais comuns de fraudes
no comércio online e como se proteger

Ter uma vida financeira 
organizada exige muita 
disciplina e isso pode não 
ser uma tarefa fácil para 
muitas pessoas. 
Mas é sempre importante 
lembrarmos de quão sa-
tisfatórios podem ser seus 
resultados, sejam a curto 
ou a longo prazo. Afinal, 
um bom planejamento fi-
nanceiro nos ajuda a atin-
gir objetivos e realizar so-
nhos, como a compra de 
um apartamento, de uma 
casa, de um carro, férias 
em outro país, entre ou-
tros.
Pensando nisso, separa-
mos este post com 9 dicas 
essenciais para quem de-
seja ter o controle de suas 
economias e, assim, alcan-
çar metas ainda maiores. 
Acompanhe com a gente:

O ato de comprar pela in-
ternet traz inúmeros bene-
fícios aos consumidores, 
que podem otimizar o tem-
po e seguir em casa, como 
recomendam as organiza-
ções de saúde em meio à 
pandemia. Apesar disso, o 
ambiente virtual também 
requer atenção e cuidado, 
especialmente no momen-
to do compartilhamento de 
dados, sejam eles CPF ou 
números de cartões.
Isso porque, com o au-
mento do acesso no co-
mércio eletrônico - ape-
nas entre abril e junho, o 
e-commerce ganhou 5,7 
milhões de novos consu-
midores, de acordo com 
dados da pesquisa reali-

1. Coloque suas dívidas no 
papel
Comece fazendo uma lista 
de suas principais e maio-
res dívidas e, em seguida, 
um um cálculo de quanto 
tempo falta para quitá-las 
e o quanto elas consomem 
do seu orçamento mensal.
Veja se é possível entrar 
em contato com as insti-
tuições as quais você deve 
e se há  possibilidade de 
negociação dos valores, 
identificando aquilo que 
ainda está em atraso para 
ser quitado.
Isto porque, um passo im-
portante da organização 
financeira é o de entender 
seu ponto de partida para 
planejar o seu ponto de 
chegada. 
2. Identifique seus gastos 
fixos

zada pela Neotrust / Com-
pre & Confie -, hackers e 
fraudadores ganham mais 
oportunidades para agir. 
Ainda que a internet seja 
um espaço seguro, é im-
portante redobrar a aten-
ção para se proteger de 
golpes e fraudes. Assim, 
passos básicos como o uso 
de senhas fortes e únicas, 
aliado a uma maior aten-
ção aos sites e ao compar-
tilhamento de informações 
pessoais, é essencial para 
experiências tranquilas 
com e-commerces. Há, 
ainda, golpes famosos e 
muito usados atualmen-
te que entram nesta linha. 
Veja as três fraudes mais 
comuns aplicadas no am-

Acabamos de colocar no 
papel suas dívidas atrasa-
das, não é mesmo? 
Agora chegou a hora de 
organizar todos os seus 
gastos fixos mensais. Faça 
uma planilha simples com 
uma lista de valores que 
você precisa dispor todos 
os meses do ano, separan-
do-os entre gastos fixos e 
variáveis. 
Com isso, some-os com as 
dívidas renegociadas e ob-
tenha um valor específico 
que te mostrará a sua base 
de gastos mensais. 
3. Encontre ralos financei-
ros
Você sabe dizer para onde 
seu dinheiro está indo? 
Com o que está gastando? 
Qual é o limite do seu car-
tão de crédito? Como você 
lida com aqueles gastos 

biente digital. Roubo de 
dados Um dos golpes mais 
comuns no Brasil é o cha-
mado phishing - quando o 
golpista aproveita dados 
roubados ou vazados da 
vítima para realizar com-
pras. Nos últimos dias, 
houve um megavazamen-
to de informações pessoais 
e sensíveis, como nome, 
endereço físico e eletrôni-
co, cartão de crédito, conta 
bancária e renda. Ao todo, 
223 milhões de documen-
tos foram vazados.
A Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados 
(ANPD) afirmou que abriu 
um inquérito para investi-
gar o caso. Por ora, além 
de redobrar atenção aos 

que acontecem em peque-
nas parcelas no decorrer 
do dia? Tudo isto pode 
significar os famosos ralos 
financeiros. 
No final do mês, estes va-
lores podem ter queimado 
uma grande parcela do 
dinheiro que sobra após o 
pagamento dos gastos fi-
xos. Identificá-los é uma 
parte muito relevante no 
processo da organização 
financeira. 
4. Corte o que precisa ser 
cortado
Agora você já possui uma 
noção bastante realista de 
seus gastos, pense em tudo 
aquilo que pode ser corta-
do. Isto é, nos gastos inva-
riáveis feitos ao longo do 
mês que podem e devem 
ser economizados. 
Os cortes não precisam 
ser necessariamente totais, 
economias parciais são tão 
importantes quanto as re-
duções completas. Dimi-
nuir o contrato de canais 
da tv a cabo, cancelar o 
pacote anual da academia, 
diminuir o pacote de da-
dos do celular. Veja estas 
medidas como algo reali-
zado em prol a um objeti-
vo maior no futuro!
5. Defina objetivos
Definir objetivos, metas e 
sonhos é uma ótima ma-
neira de manter-se focado 
em sua nova organização 
financeira. Quando de-
finimos onde queremos 
chegar, o caminho para 
alcançar este objetivo fica 
mais claro e entusiasman-
te, mesmo que trabalhoso. 
Lembre-se, é importan-

antecedentes dos sites, os 
cidadãos também devem 
ficar de olho em suas con-
tas, faturas e, sempre que 
possível, usar um rastreio 
de CPF, para checar se ele 
está sendo utilizado por 
terceiros para emprésti-
mos ou outros golpes fi-
nanceiros. Sites fraudu-
lentos. Para fazer compras 
pela internet, é necessário 
conferir a procedência do 
site antes de preencher os 
dados de finalização, já 
que é simples criar um en-
dereço eletrônico com um 
design similar ao de uma 
loja conhecida, mudando 
apenas algumas letras do 
domínio. Deste modo, o 
consumidor é enganado e 

te aqui traçar metas reais, 
ok? Mudança de hábitos 
não combinam com frus-
trações, tenha em mente 
um objetivo plausível e re-
alista. Entenda suas limi-
tações e trabalhe com elas. 
6. Use a tecnologia a seu 
favor
Alguns preferem o bom 
e velho caderno de ano-
tações, outros optam pela 
planilha no computador. 
Há quem já esteja total-
mente adaptado aos novos 
aplicativos de controle de 
gastos e programas online 
que ajudam na organiza-
ção financeira. 
Por isso, encontre qual é 
o caminho mais indicado 
para você! Sem a ajuda de 
um meio de organização 
tudo pode ficar ainda mais 
complicado.
7. Crie uma reserva para 
emergências
Mesmo que você não con-
siga estipular um valor 
para suas reservas logo de 
início, com o passar dos 
meses será possível sepa-
rar uma quantia específica 
para emergências. 
Isto é importante porque 
muitas vezes são os impre-
vistos que causam dívidas 
inesperadas e complicam 
todo o planejamento. Con-
seguir garantir um peque-
no fundo monetário para 
uma emergência é o pri-
meiro passo para quando 
a organização financeira já 
deu certo. 
8. Busque saber mais so-
bre economia
Pesquise sobre investi-
mentos, sobre como fun-

faz uma compra que nun-
ca chegará - e pior: entre-
ga seus dados aos frauda-
dores. Uma forma fácil 
de proteção é a checagem 
de dados antes da com-
pra. Pela lei, todas as lo-
jas virtuais devem manter 
visíveis CNPJ e endereço 
da sede física. Caso essas 
informações não estejam 
no site, a atenção deve ser 
redobrada. Outro ponto 
que pode ajudar é jogar o 
nome da empresa no Goo-
gle, que mostrará o ende-
reço exato do estabeleci-
mento, especialmente em 
caso de golpe em nome de 
uma loja já consolidada. 
Quando se trata de um 
comércio ainda pouco co-

cionam os impostos e os 
juros e sobre como está a 
bolsa de valores. Leia ma-
térias e inteire-se nos noti-
ciários.
É comum acharmos que 
estes assuntos estão longe 
do nosso dia a dia, que são 
complexos e desnecessá-
rios. Mas pelo contrário! 
Explicações didáticas e 
acessíveis transformam o 
assunto em algo descom-
plicado e profundamente 
útil para os nossos planos 
futuros e entendimento do 
presente.
9. Dinheiro no exterior
Caso você já tenha uma 
quantia guardada ou esteja 
procurando uma maneira 
de investir e diversificar 
seus bens, uma boa dica é 
a de enviar dinheiro para o 
exterior. São inúmeras op-
ções de transferências de 
dinheiro que facilitam o 
armazenamento de quan-
tias, tanto em reais quanto 
em outras moedas. 
Além disso, considere a 
possibilidade de investi-
mento nestas moedas ou 
mesmo a recente desvalo-
rização do real e o aumen-
to do valor de mercado do 
dólar e euro, por exemplo, 
pois isso pode significar 
grandes fontes de retorno 
em um futuro à médio pra-
zo. 
Lembre-se de sempre estar 
de olho nas cotações e de 
pesquisar sobre as previ-
sões de mercado, combi-
nado? A chave para entrar 
em ambientes que não do-
minamos é a pesquisa e a 
informação.

nhecido, é interessante 
buscar pelo nome na Jun-
ta Comercial do estado, 
já que todas as empresas 
precisam estar registra-
das no órgão, e verificar 
a procedência. Identidade 
sintética. Na mesma linha 
da fraude com os dados 
vazados, o golpe da iden-
tidade sintética acontece 
quando, por alguma ra-
zão, o fraudador mistura 
as informações pessoais 
de diversas pessoas com o 
nome de um, foto de outro 
e CPF de um terceiro, por 
exemplo. É comum o uso 
de documentos pessoais 
de crianças, idosos e pes-
soas já falecidas neste tipo 
de fraude.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas pa-
tas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá 
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face, 
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz 
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de 
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes 
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, ca-
mada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e basto-
netes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas 
estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Solicitamos que o Sr. Alan Rodrigo de Caldas, portador da CTPS nº 38478, Série 
056-SP, funcionário da empresa Requena de França Construções LTDA-ME, CNPJ 
13.859.037/0001-11, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 350 sala 222 Taubaté-SP 
CEP: 12010-600, a comparecer ao nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. 
Esgotado esse prazo , o caso será incurso na letra “i” do artigo 482 da CLT, configu-
rando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento dessa empresa. 
  
Taubaté 19 de Fevereiro de 2021

Solicitamos que o Sr. Moises Rodrigues dos Santos, portador da CTPS nº 063914, Série 
441-SP, funcionário da empresa Requena de França Construções LTDA-ME, CNPJ 
13.859.037/0001-11, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 350 sala 222 Taubaté-SP 
CEP: 12010-600, a comparecer ao nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. 
Esgotado esse prazo , o caso será incurso na letra “i” do artigo 482 da CLT, configu-
rando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento dessa empresa. 
  
Taubaté 19 de Fevereiro de 2021

Solicitamos que o Sr. Zaquel Bispo da Silva, portador da CTPS nº 079425, Série 
025-AL, funcionário da empresa Requena de França Construções LTDA-ME, CNPJ 
13.859.037/0001-11, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 350 sala 222 Taubaté-SP 
CEP: 12010-600, a comparecer ao nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. 
Esgotado esse prazo , o caso será incurso na letra “i” do artigo 482 da CLT, configu-
rando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento dessa empresa. 
  
Taubaté 19 de Fevereiro de 2021

Solicitamos que o Sr. Genario da Silva Oliveira, portador da CTPS nº 18107, Série 
276-SP, funcionário da empresa Requena de França Construções LTDA-ME, CNPJ 
13.859.037/0001-11, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 350 sala 222 Taubaté-SP 
CEP: 12010-600, a comparecer ao nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. 
Esgotado esse prazo , o caso será incurso na letra “i” do artigo 482 da CLT, configu-
rando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento dessa empresa. 
  
Taubaté 19 de Fevereiro de 2021

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 
038/2020 – No dia 22 de fevereiro de 2021, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 038/2020, referente 
ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição de Aparelhos para Aca-
demia Ao Ar Livre, à empresa: Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI, com 
valor total de R$ 16.345,32. Fica a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Festival de Marchinhas entrega 
troféus aos Vencedores

Morre professora de escola
estadual em Caçapava com 

suspeita de Covid-19

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou a 
entrega dos troféus aos 
vencedores do Festival de 
Marchinhas Virtual 2021, 
na manhã desta sexta-feira 
(19).
Os vencedores foram rece-
bidos no gabinete do pre-
feito Dr. Isael Domingues, 
com a presença do secretá-
rio de Cultura e Turismo, 
Alcemir Palma, secretário 
adjunto de Cultura e Tu-

Morreu neste sábado (20) 
a professora de geogra-
fia Maria Teresa Miguel 
Couto, de 32 anos, com 
suspeita de Covid-19. 
Ela atuava em Caçapava 
na escola Ministro José 
de Moura Rezende, que 
atende alunos dos ensinos 
fundamental e médio em 
período integral, além da 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos).  
A professora, que esta-
va afastada, foi internada 
com sintomas da doença e 
chegou a precisar usar oxi-
gênio, por dificuldades na 
respiração. 
Em uma rede social Maria 
Teresa escreveu no último 
dia 12 de fevereiro sobre a 
doença. “Sobre essa Pan-
demia...Tomem cuidado 
gente, isso não é brinca-
deira não. Num dia a gen-
te tá bem e no outro não 
tá mais! Se cuidem, usem 
máscara e que Deus nos 
proteja até ter vacina pra 
todos! Não é só uma gri-
pezinha!”, publicou. 
O sepultamento deve 
acontecer neste domingo 
(21) em Cachoeira Paulis-
ta, onde ela nasceu. 
Casos de Covid-19 
No último dia 15 de fe-
vereiro, o Agora Vale no-
ticiou com exclusividade 
que a escola Ministro José 
de Moura Rezende dispen-
sou alunos após uma pro-
fessora testar positivo para 
a Covid-19. Outros dois 
professores estavam com 
suspeita da doença. A pro-
fessora que testou positivo 
continua afastada tratando 
a doença em casa. Outro 
professor, com suspeita da 
doença, também continua 

rismo Ricardo Flores e di-
retora de Cultura Rebeca 
Guaragna Guedes.
O evento foi fechado ao 
público para evitar aglo-
meração, com               dis-
tanciamento, e seguiu 
todos os protocolos de se-
gurança.
O prefeito agradeceu a 
todos que se inscreveram 
no festival virtual, que 
não deixaram acabar essa 
tradição para a cultura da 

afastado. Apenas a profes-
sora Maria Teresa acabou 
morrendo. 
Alunos prestam homena-
gens
Nas redes sociais, cole-
gas de trabalho e alunos 
lamentam o falecimento 
da docente. “Descanse em 
paz querida professora. Só 
boas lembranças das suas 
aulas. Muito triste”, disse 
uma aluna. “Vai fazer falta 
aqui, professora”, escre-
veu outro aluno. 
Nota da Secretaria da Edu-
cação 
Em nota, a Secretaria da 
Educação respondeu que 
todos os casos suspeitos e 
confirmados são acompa-
nhados e seguem os proto-
colos da Vigilância Sani-
tária do município. Disse 
também que as atividades 
da escola Ministro José de 
Moura Rezende vão acon-
tecer de forma remota.
Professores pedem decre-
to municipal para suspen-
são de aulas por tempo in-
determinado 
Com a morte da profes-
sora Maria Teresa, vários 
professores de Caçapava 
estão com medo de pos-
sível contaminação em 
ambiente escolar. “Esta-
mos apreensivos com tudo 
isso. Não podemos colo-
car nossas vidas e a vida 
do aluno em risco. O go-
verno precisa entender que 
estamos numa situação 
gravíssima”, disse uma 
professora que prefere não 
se identificar por medo de 
represália. “O questiona-
mento é na prefeitura, no 
setor de educação, quantos 
professores mais deverão 
ser contaminados e mor-

cidade. “Esperamos, em 
breve, poder voltar com os 
eventos presenciais, mas 
no momento, o modelo 
virtual foi a melhor solu-
ção que encontramos para 
dar continuidade ao festi-
val de marchinhas e para 
valorizar os artistas. Agra-
decemos muito a todos 
que vieram conosco nessa 
iniciativa e parabenizo a 
todos os vencedores”, des-
tacou.

tos para que fechem esco-
las do nosso município?”, 
escreveu outra professora 
numa rede social. 
O que diz o sindicato dos 
professores?
De acordo com Silvio 
Prado, diretor estadual da 
Apeoesp, sindicato que re-
presenta os professores, as 
aulas precisam ser suspen-
sas por tempo indetermi-
nado. “São vidas de toda 
a comunidade escolar que 
estão sendo colocadas em 
risco. Não há vacinação 
em massa para a popula-
ção, nem para professores, 
nem para a comunidade 
escolar. Fazer suspensão 
por quatro dias em qual-
quer escola não é a solu-
ção. É necessário impedir 
que a escola continue sen-
do centro de propagação 
do vírus”, disse. 
Pressão nas escolas
Ainda conforme Silvio 
Prado, existe uma pressão 
contra os professores. “Te-
mos que deixar claro que 
existe uma pressão das 
diretorias regionais, dos 
diretores de escolas, da 
Secretaria de Educação, 
sobre toda a rede de ensino 
para que se crie um clima 
de normalidade mesmo 
havendo mortes. Precisa 
denunciar publicamente 
o que se passa nas esco-
las. Professores temendo 
perder empregos e outras 
consequências, até ocul-
tam o que está acontecen-
do”, revelou. 
Sobre possibilidade de de-
creto municipal 
Procurada, a Prefeitura de 
Caçapava não retornou até 
o momento da atualização 
do texto.  
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Inep divulga locais de prova
da reaplicação do Enem 2020

Caminhão tomba na Rodovia 
Floriano Rodrigues Pinheiro 

em Pindamonhangaba

Mãe é suspeita de matar
o filho afogado em

São José dos Campos

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou nesta últi-
ma sexta-feira (19) o car-
tão de confirmação com os 
locais de prova da reapli-
cação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2020. O documento está 
disponível na Página do 
Participante.
No cartão também cons-
ta o número de inscrição, 
data, hora das provas, op-
ção de língua estrangeira e 
atendimento especializado 
ou tratamento por nome 
social, caso essas solici-
tações tenham sido feitas 
e aprovadas. Apesar de 
não ser obrigatório, o Inep 
recomenda que os partici-
pantes imprimam o cartão 
de confirmação e levem 
nos dias do exame.
As provas do Enem, para 
os estudantes que tiveram 
a solicitação de reaplica-
ção aprovada serão nos 
dias 23 e 24 de fevereiro, 
mesma data da aplicação 
do Enem PPL, exame des-
tinado a pessoas privadas 

Na manhã deste sábado, 
um caminhão tombou na 
Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro, em Pinda-
monhangaba, depois do 
túnel sentido Taubaté. O 
motorista do caminhão, 
de 36 anos, estava preso 
nas ferragens e foi retirado 
pelo Corpo de Bombeiros, 
mas não resistiu aos feri-

Um menino de cerca de 
cinco anos foi encontrado 
afogado, na última quin-
ta-feira (18), no conjunto 
Intervale, na vila Tatetu-
ba zona leste da cidade de 
São José dos Campos.
Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, o 
chamado para o atendi-
mento foi feito por volta 

de liberdade ou sob me-
dida socioeducativa que 
inclua privação de liberda-
de. As solicitações foram 
analisadas individualmen-
te pelo Inep.
Puderam pedir a reapli-
cação do Enem 2020 os 
inscritos que não conse-
guiram fazer as provas 
por problemas logísticos 
ou que estavam com sin-
tomas de covid-19 ou de 
outra doença infectocon-
tagiosa nos dias da aplica-
ção regular. O Enem 2020 
teve uma versão impressa, 
aplicada nos dias 17 e 24 
de janeiro, e uma digital, 
realizada nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro.
A reaplicação está prevista 
em edital e ocorre em to-
das as edições do Enem. 
Nesta edição, entretanto, 
em razão da pandemia de 
covid-19, os índices de 
abstenções foram recor-
des. 
Mais da metade dos ins-
critos no Enem impresso e 
aproximadamente 70% do 
Enem digital faltaram às 
provas.

mentos e foi constatado 
óbito no local pelo médi-
co do Grau. O caminhão 
era de uma prestadora de 
serviços da Minalba, e seu 
tombamento interditou 
metade da via. O local foi 
deixado aos cuidados da 
DER, que fará a retirada 
do veículo com um guin-
cho. Uma viatura Auto 

das 21h, para apoio ao po-
liciamento em ocorrência, 
onde havia uma criança 
com parada cardiorespira-
tória. As equipes de res-
gate tentaram reanimar a 
vítima, que não resistiu e 
veio a falecer ainda no in-
terior do apartamento. O 
óbito foi constatado pelo 
médico da USA.

A reaplicação será apenas 
na versão impressa, mes-
mo para aqueles que se 
inscreveram inicialmen-
te para o Enem digital. O 
resultado final, tanto da 
versão impressa quanto da 
digital e da reaplicação, 
será divulgado no dia 29 
de março.
Os candidatos podem usar 
as notas do Enem para 
concorrer a vagas no en-
sino superior, por meio de 
programas como o Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu), que oferece vagas 
em instituições públicas 
de ensino superior, o Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni), que ofe-
rece bolsas de estudo em 
instituições privadas, e o 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies), que 
facilita o acesso ao cré-
dito para financiamento 
de cursos em instituições 
privadas. Universidades 
no Brasil e em Portugal 
também aceitam a nota do 
Enem no lugar do tradicio-
nal vestibular.
Fonte: Agencia Brasil

Bomba do Corpo de Bom-
beiros permaneceu no lo-
cal para efetuar a preven-
ção e apoio aos trabalhos.
Ao todo, foram necessa-
rias cinco viaturas do Cor-
po de Bombeiros, 13 bom-
beiros e apoio do Águia 
da PM com o Médico do 
Grau para o atendimento 
dessa ocorrencia.

Após relatos de testemu-
nhas e outros indícios en-
contrados no apartamento, 
a morte do garoto passou 
a ser tratada como homicí-
dio. A mãe da criança foi 
detida pela Polícia Militar, 
a suspeita de é que ela te-
nha afogado o filho. A Po-
lícia Civil vai investigar o 
caso.


