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O Carnaval 2016 em 
Santa Cruz do Rio 
Pardo será muito 

animado. A programação 
se divide entre a Praça De-
putado Leônidas Camari-
nha, desfiles pela Avenida 
Tiradentes e baile no salão 
do recinto de exposições 
José Rosso. Toda a pro-
gramação é gratuita.

A folia começa no dia 
6 de fevereiro com desfile 
dos blocos da Acogelc 
e da Unidos do Samba 
da Divineia pela Avenida 
Tiradentes a partir das 
20h30. No dia 7 é a vez 
dos blocos Acadêmicos 
da Estação e Acogelc 
desfilarem. A Unidos do 
Samba da Divineia  e a 

FOLIA

Santa Cruz do Rio 
Pardo preserva 

Carnaval de Rua
Acadêmicos da Estação 
animam a avenida no dia 
8. Nas três noites de car-
naval o cortejo dos blocos 
termina na Praça Deputa-
do Leônidas Camarinha 
que na sequência é toma-
da pela alegria da banda 
Lokobloco.

No recinto de exposi-
ções José Rosso a festa 
começa no dia 6 e só 
acaba no dia 8. Todas as 
noites a festa começa 
às 23h e vai até 3h com 
entrada para maiores de 
16 anos. No domingo e 
na terça-feira acontece a 
matinê com entrada livre 
para todas as idades. A 
matinê tem início às 14h e 
vai até as 15h.

A folia começa no dia 06 e segue até o dia 08 de fevereiro

Um cartão de registro 
profissional emitido 
pela internet vai subs-

tituir as anotações na carteira 
de trabalho. O Ministério do 
Trabalho e Previdência So-
cial começou a emitir o car-
tão a partir de quarta-feira, 
dia 27, quando a mudança 
foi publicada no Diário Oficial 
da União.

Desta forma, os trabalha-
dores que tiverem o pedido 
de registro aceito pelo minis-
tério vão acessar o Sirpweb 
(Sistema Informatizado de 
Registro Profissional) para 
imprimir o seu cartão. "As-
sim, não será mais neces-
sário retornar ao posto de 
atendimento para a anotação 
do registro na carteira de 
trabalho", diz o ministério, 
em nota.

Antes do preenchimento 
da solicitação de registro 
profissional, o interessado 
deverá agendar data e horá-
rio de atendimento em uma 
das Unidades Regionais do 
Trabalho e Emprego no SAA 
(Sistema de Atendimento 
Agendado) do ministério.

Segundo o ministério, 
o objetivo é "oferecer um 
atendimento mais moderno 
e rápido aos profissionais 
que solicitam o registro, além 
de aprimorar a segurança 
das informações e fornecer 

MUDANÇA

Registro profissional no 
Ministério do Trabalho 

será emitido pela internet
mecanismos hábeis de com-
provação".

Cadastro
O registro profissional é 

um cadastro do ministério 
que permite que profissionais 
de 14 categorias regulamen-
tadas por leis federais ingres-
sem no mercado de trabalho: 
agenciador de propaganda, 
arquivista, artista, atuário, 
guardador e lavador de veí-
culos, jornalista, publicitário, 
radialista, secretário, soci-
ólogo, técnico em arquivo, 
técnico em espetáculos de 
diversões, técnico de segu-
rança do trabalho e técnico 
em secretariado.

O ministério informa tam-
bém que o Sirpweb foi criado 
para armazenar os dados de 
registros dos profissionais. 
"Além disso, tem por objetivo 
dar transparência e agilidade 
aos processos de solicitação 
de registro, adequando-se ao 
que dispõe a Lei de Acesso 
à Informação."

Por meio do sistema, diz 
o ministério, o trabalhador 
poderá ingressar com o seu 
pedido de registro profissio-
nal virtualmente, acompa-
nhar o andamento da análise 
da sua solicitação, consultar 
a situação de seu registro 
e imprimir o seu cartão de 
registro profissional.

Cartão vai substituir anotação na carteira de trabalho e evitará retorno 
a posto de atendimento Continuação deste edital na página 10


