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Santo André

Prefeitura recebe devolução de
R$ 5 milhões da Câmara Municipal
Presidente da Câmara Almir Cicote, atendeu solicitação do
Executivo e fez a antecipação da devolução de verbas não
utilizadas; até o fim do ano, devolução vai superar R$ 9 milhões.

A

Editorial
Nova Lei trabalhista

A

Reforma Trabalhista aprovada este ano pelo Congresso começou a
valer a partir do sábado (11/11). Mais de 100 mudanças estão previstas na relação entre patrões e empregados. O ponto principal da reforma é que acordos entre trabalhadores e patrões terão mais valor do que a legislação. Ou seja, aquilo que for negociado entre sindicatos e empresas vai prevalecer. Só não pode interferir em direitos previstos na Constituição.
Mudanças
Fica regulamentado o home office, o trabalho em casa, e a pessoa vai receber por tarefa; Fica permita a jornada de 12 horas por dia, desde que tenha
um descanso de 36 horas; O intervalo em horário de trabalho pode ser reduzido para 30 minutos, isso em jornadas com mais de 6 horas; A compensação do
banco de horas extras pode ser negociada individualmente pelo trabalhador;
Acaba a contribuição sindical obrigatória, aquela que é paga todo ano, equivalente a um dia de trabalho; E tem a demissão feita por acordo: quando o trabalhador e o patrão decidem, em comum acordo, rescindir o contrato. Nesse caso,
o empregado recebe metade do aviso prévio e da multa de 40% sobre o Fundo
de Garantia. Ele também vai poder sacar 80% do FGTS; As empresas poderão
terceirizar a atividade principal, mas se demitirem um empregado próprio, só podem recontratá-lo através de uma firma terceirizada depois de 18 meses.
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Centrais se mobilizam

C

entrais sindicais se concentraram na Praça da Sé,
no centro de São Paulo, na sexta (10/11) para protestar contra a reforma trabalhista, que entrou
em vigor no sábado (11/11), e a da Previdência, que
o governo tenta aprovar ainda este ano. A ideia inicial do grupo era caminhar até a avenida Paulista,
mas, após divergências sobre o trajeto, a organização decidiu encerrar o ato na
própria praça da Sé.
O ato reuniu representantes da CUT, NCST, UGT, Conlutas, Força Sindical,
CSB, CTB e outras entidades sindicais. As entidades prometeram convocar greve caso a reforma da Previdência seja colocada em votação.
Os representantes das entidades mandaram recados aos parlamentares,
afirmando que os trabalhadores não votariam em quem apoiasse as reformas
nas eleições de 2018.

Empresário, jornalista, publicitário, gráfico e ambientalista.
Pós-Graduado em Gestão Empresarial e Qualidade e Produtividade.

Câmara Municipal de
Santo André devolveu,
na sexta (10/11), R$ 5
milhões aos cofres da Prefeitura. A
antecipação atende um ofício protocolado pela Prefeitura para sanar
deficiência no fluxo de caixa, decorrente de sucessivas quedas de
receita no município.
O vereador e presidente da Câmara Municipal, Almir Cicote (PSB),
entregou ao prefeito Paulo Serra
declaração de devolução de saldo
de verbas requisitadas e não utilizadas neste exercício. “Atendemos
prontamente a solicitação da Prefeitura e antecipamos a devolução de
parte do montante acumulado neste ano. A expectativa é que a soma
dessas verbas não utilizadas superem R$ 9 milhões até o fim do ano”,
destacou Cicote.
O documento entregue ao governo comprova a transferência do
valor e a composição do montante, que concentra reversão à verba
orçamentária totalizada em R$ R$
3.164.386.20, R$ 267.649.20 provenientes do contrato com o Banco
Santander, R$ 840.302.47 de restos
a pagar de 2016 e, por fim, de mais
R$ 727.662,13 referentes à rentabilidade de aplicações financeiras.
“Por meio de uma gestão séria,
comprometida com o uso responsável do dinheiro público, conseguimos devolver uma quantidade expressiva aos cofres públicos, mesmo em um cenário adverso, de crise
econômica que assola o País. Ações
de austeridade, revisão de contratos,
medidas de contenção adotadas no

O Presidente da Câmara Municipal, Almir Cicote e o prefeito Paulo Serra
Legislativo permitiram que respondêssemos positivamente à necessidade da Administração municipal”,
enfatizou Cicote.
A Câmara Municipal vem adotando uma série de ações de corte de gatos e medidas para garantir
sanidade às contas públicas, como
a redução na cota mensal de combustível e fotocópias, instalação
de secadores automáticos de mão,
além da redução de dois assessores
por gabinete, aprovada em dezembro de 2016.

“Os vereadores estão atentos à
necessidade de corte de gastos e de
otimização de recursos. A Câmara
de Santo André poderia contar com
27 parlamentares, mas optamos por
manter 21 cadeiras. Adicionalmente, é o único Legislativo a contar com
duas sessões semanais (de terça e
quinta-feira). Nos próximos dias, votaremos o projeto que prevê mais
cortes de cargos comissionados, para atender exigência do Ministério
Público e do Tribunal de Contas do
Estado”, contabilizou o Almir Cicote.

São Caetano

Cultura de São Caetano lança Plataforma
que mapeia artistas e eventos

T

odas as ações e agentes
culturais de São Caetano,
tanto do governo municipal quanto os independentes, podem ser encontrados em um único
local: a Plataforma Cultura, que foi
lançada na quarta (08/11), no Palácio da Cerâmica. Trata-se de uma ferramenta gratuita e colaborativa em
que todos podem incluir e pesquisar
informações culturais da cidade.
A plataforma já está disponível
pelo endereço eletrônico mapacultural.saocaetanodosul.sp.gov.br.
Na cerimônia de lançamento, o prefeito José Auricchio Júnior fez, simbolicamente, a inclusão do primeiro
evento, a Entoada Nordestina (agendada para 25 e 26 de novembro).
“Com essa ferramenta, a cidade se

conecta também na área artística e,
além disso, São Caetano se insere no
corredor de cultura do Estado de São
Paulo”, diz o prefeito Auricchio. Outra vantagem é que a Plataforma teve custo zero ao município. A Secretaria de Cultura aderiu ao projeto do
Governo do Estado que foi desenvolvido pelo Instituto TIM em parceria
com o MinC (Ministério da Cultura).
João Manoel da Costa Neto, secretário de Cultura de São Caetano do Sul, destacou as vantagens
da ferramenta: “Fortalece a articulação dos agentes culturais e o acesso às informações, de forma transparente, gratuita e colaborativa. E é tudo georreferenciado, facilitando a divulgação e difusão”.
A Plataforma Cultura é colabo-

rativa e já está disponível para que
artistas se incluam e cadastrem
seus eventos e projetos. A população pode consultar sempre para
saber as atividades da agenda cultural programada pela Prefeitura e
pelos artistas da sociedade.

Prefeito Auricchio e o secretário
João Manoel da Costa Neto

