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Carmo, 10 de janeiro de 2018

Secretaria de turismo
inicia período de preparação
para barracas e blocos
no carnaval 2018

Pesquisadores identiﬁcam gene
que pode ampliar eﬁciência na
produção de etanol

Demanda por viagens
aéreas continua em alta
durante o verão

O Carnaval em Cantagalo já é tradicionalmente
um dos melhores do interior do estado do Rio de Janeiro,
e para 2018 a expectativa é muito boa. Pensando nisto a
Secretaria de Turismo do município , que é responsável
pela organização da maior festa de expressão popular.
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Uma boa notícia para os produtores de etanol foi publicada na segunda-feira (8) na revista New Phytologist: uma
equipe formada por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e
Estados Unidos identiﬁcou um gene envolvido na dureza das
paredes celulares de vegetais.
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As viagens de avião são cada vez mais frequentes no País. Em novembro do ano passado, mais de 7,6
milhões de pessoas optaram pelo transporte aéreo para
viajar pelo Brasil, de acordo com da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac).
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Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores
com mais de 60 anos começa dia 24

Friburgo
receberá plantio
de mais de 300
mudas da Mata
Atlântica
c
m
y
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Ano I - Nº 036 - R$ 0,50

Divulgação

O Instituto Estadual
do Ambiente (Inea) iniciou
na última segunda-feira
(8/1), o projeto de paisagismo das margens do Rio
Bengalas, em Nova Friburgo, na Região Serrana do
Rio, com o plantio de 350
mudas de espécies nativas
da Mata Atlântica. O trecho
a ser contemplado por esse
projeto está situado no
bairro Conselheiro Paulino, onde será instalada
uma academia da terceira
idade, em uma área gramada que, futuramente,
será transformada em um
Pág 03
bosque.

Prefeito de Cordeiro
debate planejamento do
Carnaval 2018
c
m
y
k

Programa Jovens
Empreendedores primeiros
passos ﬁnaliza suas atividades
em 2017 com grande sucesso

Ricardo Vieira

Ao término do encontro, ficou acertada uma nova reunião

Embora nada tenha ficado definido oficialmente, o primeiro encontro com os artífices
do carnaval cordeirense
foi considerado positivo
pela Administração Municipal. Realizada na noite de
terça-feira, 2, no gabinete
do prefeito Luciano Batatinha, a reunião serviu como
ponto de partida para que
ambas as partes possam

estudar a possibilidade
de realização dos desﬁles
de blocos e escolas de
samba já para o Carnaval
2018 na Avenida Raul Veiga, a passarela do samba
na ‘Cidade Exposição’.
Depois de obter
aprovação popular no ano
passado – ao optar pela
não realização dos festejos, diante da grave crise.
Pág 05

Começa no dia 24 de janeiro o pagamento das cotas dos
fundos dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) para pessoas com mais
de 60 anos que trabalharam com
carteira assinada antes da Constituição de 1988. A informação foi
divulgada segunda-feira (8) pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
O crédito em conta automático para os beneficiários
com conta corrente ou poupança
individual na Caixa Econômica
Federal e no Banco do Brasil será
feito na noite do dia 22 de janeiro.
Segundo o ministério, essa nova
etapa de saques beneﬁcia mais
de 4,5 milhões de cotistas do PIS
e do Pasep, que poderão efetuar o
saque de R$ 7,8 bilhões . Pág 06

Fechamento do PVE
em 2017 promove o pacto por
uma educação inclusiva na
comunidade cantagalense

Divulgação: http://www.cantagalo.rj.gov.br

Divulgação: http://www.cantagalo.rj.gov.br

Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos(JEPP)

A Parceria Votorantim pela Educação (PVE) é uma iniciativa das empresas do Grupo Votorantim

Realizado já pelo
segundo ano consecutivo
em Cantagalo, o Programa
Jovens Empreendedores
Primeiros Passos(JEPP)
finalizou suas atividades
em 2017 com grande êxito
e com muitas expectativas
para o ano de 2018. Com
o objetivo de disseminar a
cultura empreendedora entre as crianças e os jovens
, de maneira a estimular o

Há praticamente
dois meses, no dia 17/11
aconteceu na sede da secretaria municipal de Educação mais um encontro
de mobilização do PVE,
Parceria Votorantim pela
Educação. O tema escolhido pela Secretaria para
ser trabalhado no inicio do
projeto como eixo principal
foi a Gestão Pedagógica
Inclusiva. Como fruto de

pensamento empreendedor nesta faixa etária, o 2°
Ano o Projeto Jovens Empreendedores Primeiros
Passos(JEPP) envolveu
1.188 alunos da rede municipal de ensino e um total
de 9 escolas participantes.
O projeto está pautado em dois eixos centrais
que são: comportamentos
empreendedores e plano.
Pág 05

atuação do Grupo de Mobilização Social, foi produzida
uma Carta Compromisso,
que propõe um Pacto Pela
Educação Inclusiva no Município de Cantagalo.
A Parceria Votorantim pela Educação
(PVE) é uma iniciativa das
empresas do Grupo Votorantim que, com suporte
do Instituto Votorantim.
Pág 05
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Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2017
Compradora: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 31.838.469/0001-28

Dotação Orçamentária: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Empenho nº: 212 de 27 de dezembro de 2017.
Data da Assinatura: 29 de dezembro de 2017.

Objeto: Compra e venda de 01 (um) automóvel novo, 0 (zero) km,
tipo sedan médio, fabricação 2017, Modelo 2018, 04 (quatro) portas, potência
144 cv (quando abastecido a etanol), motor 1.8 litro, bicombustível (gasolina/
etanol), transmissão automática, direção (hidráulica, elétrica ou superior), capacidade para 05 (cinco) passageiros, tudo conforme especiﬁcações do anexo
IV do Edital da Tomada de Preços nº. 007/2017. Veículo identiﬁcado através da
proposta vencedora como: Toyota/Corolla/GLi/1.8/2017/2018.
Valor: R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais).
Fundamento Legal: art. 23, II, “b” da Lei nº 8.666/93.

Valor: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) por mês.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Vendedora: TOYOSERRA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 32.565.848/0001-54

Objeto: Prorrogação do Contato de Locação do imóvel situado na Rua
Getúlio Vargas, nº 391, andar térreo, Centro, Cantagalo/RJ, medindo aproximadamente 377 m² (trezentos e setenta e sete metros quadrados), para nele serem desempenhadas as atividades legislativas do Município de Cantagalo.

Fundamento Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
011/2017
Locador: JOÃO DA SILVA FRANÇA
CPF: 092.793.187-72

Dotação Orçamentária: 33.90.36.00-00 – Outros Serviços de Terceiros.
Empenho nº 015 de 02 de janeiro de 2018.
Prazo: 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, com possibilidade de prorrogação mediante ajuste das partes.
Data da Assinatura: 29 de dezembro de 2017.

Locatária: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 31.838.469/0001-28

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Pesquisadores identiﬁcam gene que pode ampliar eﬁciência na produção de etanol
Uma boa notícia para os produtores de etanol foi publicada na segunda-feira (8) na revista New Phytologist: uma
equipe formada por pesquisadores do
Brasil, Reino Unido e Estados Unidos
identiﬁcou um gene envolvido na dureza
das paredes celulares de vegetais. A
supressão desse gene aumentou a liberação de açúcares em até 60%. Segundo
os pesquisadores, para a produção de
etanol de segunda geração, feito a partir
da biomassa vegetal, a descoberta trata-se de um avanço importante.
De acordo com Hugo Molinari,
pesquisador no Laboratório de Genética
e Biotecnologia da Embrapa Agroenergia,
o Brasil tem uma indústria de bioenergia

em expansão que usa os resíduos de
gramíneas como biomassas dedicadas
para produzir bio-etanol. A descoberta
do gene permitirá o desenvolvimento
de plantas com paredes celulares mais
fáceis de serem quebradas e, com isso,
haverá o aumento da eﬁciência na produção do combustível. Isso ajudará a substituição de combustíveis de origem fóssil.
A equipe de transformação
de plantas utilizou um transgene para
suprimir o gene endógeno responsável
pela feruloilação (rigidez nas paredes
celulares) para cerca de 20% de sua atividade normal. Dessa forma, a biomassa
produzida tornou-se menos rígida em
comparação a uma planta não modiﬁ-

cada. “Cientiﬁcamente, agora queremos
descobrir como esse gene atua. Dessa
forma, podemos tornar o processo ainda
mais eﬁciente,” prevê o pesquisador Rowan Mitchell, co-líder da equipe e biólogo
de plantas do Rothamsted Research, no
Reino Unido.
Para o professor de bioquímica
da Universidade de Wisconsin-Madison
e pesquisador do Centro de Pesquisa
de Bioenergia dos Grandes Lagos do
Departamento de Energia dos EUA,
John Ralph, a descoberta foi muito difícil.
“O nosso grupo vem trabalhando desde
o início dos anos 1990 nas ligações
cruzadas de ferulatos na parede celular
de plantas e desenvolveu métodos de

ressonância magnética nuclear (RMN)
que foram úteis na caracterização deste
estudo”.
Efeito estufa
Para Hugo Molinari, a descoberta traz avanços importantes para
um setor que movimenta bilhões ao
ano. “Somente no Brasil, os mercados
potenciais desta tecnologia foram avaliados no ano passado em R$ 1,3 bilhão
(US$ 400 milhões) para o segmento de
biocombustíveis e de R$ 61 milhões
para alimentação de bovinos. Além do
impacto econômico, é importante dizer
que é uma descoberta muito importante
para a comunidade cientíﬁca”, aﬁrmou o
cientista da Embrapa.

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

Rowan Mitchell observa que “o
impacto da pesquisa é potencialmente
global, pois todos os países utilizam
pastagens para alimentar seus animais
e várias biorreﬁnarias em todo o mundo
usam essa matéria-prima”.
Ele lembra que bilhões de toneladas de biomassa de pastagens
são produzidas todos os anos e uma
característica-chave dessas forrageiras
é a sua digestibilidade, o que será mais
nutritivo para os animais e reduzirá a
emissão de gases produzidos pela digestão, ajudando a reduzir o efeito estufa.
Com informação da Embrapa
Agroenergia
Agência Brasil

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Câmara Municipal de Sumidouro
PORTARIA Nº 001/2018
RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
NOMEIA, para atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências, os servidores JULIANA FARIAS RODRIGUES
DA SILVA, Secretária Geral, JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA
SILVA, Agente Administrativo, PATRICIA BRUGGER LEMOS
ANDRADE, Agente Administrativo e FABIO MENDES CAMPANATI, Advogado de Bancada, para comporem a Comissão
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sumidouro,
para o exercício ﬁnanceiro de 2018, sendo que o primeiro presidirá a comissão e os demais constituirão seus membros.

PARÊNCIA DAS CIDADES inscrita no CNPJ sob o nº
11.881.962/0001-13.
DO PRAZO: O presente contrato será de 12 meses,
com início em 01 de janeiro de 2018 e término no dia 31 de
dezembro de 2018.
DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
R$6.408,00 (seis mil quatrocentos e oito reais) e será pago em
doze prestações mensais de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e
quatro reais), cada uma, em moeda corrente nacional.
OBJETO: O contrato tem por objeto serviço de atualização de informatização, consolidação e integração da Legislação Municipal no site desta Casa de Le0is, na rede mundial
de computadores.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da
lei Federal nº 8.666/93, Processo Administrativo nº 024/2017

Publique-se e cumpra-se.
Sumidouro, 02 de janeiro de 2018.
RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA C.M.S.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programática nº
0100.0103100012.001–3390.39.00-00, Unidade Câmara Municipal de Sumidouro; Despesa: Outros serviços de terceiros
– Pessoa Jurídica.

EXTRATO CONTRATUAL
PARTES: Câmara Municipal de Sumidouro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 02.326.500/0001-43 e a empresa VM- OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E INFORMÁTICA
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.714.107/0001-07.
OBJETO: Prestação de serviço de conexão a rede internet banda larga, com link mínimo de 2MB full dedicado, para
alimentar os computadores da Câmara Municipal de Sumidouro,
incluindo sua instalação e manutenção diária;
PRAZO: 12 (doze) meses iniciando-se em 01 de janeiro
de 2018 com término em 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Valor total estimado do presente contrato é
de 1.200,00 (mil e duzentos reais), perfazendo um total de R$
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos);
D O TA Ç Ã O
O R Ç A M E N T Á R I A :
0100.010310012.001.3390.39.00, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica- Ordinárias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Administrativo nº 022/2017 e Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATO CONTRATUAL
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PARTES: Câmara Municipal de Sumidouro, inscrita no
CNPJ nº02.326.500/0001-43; JOHBF – Posto de Serviços Ltda.,
inscrita no CNPJ nº 05.323.836/0001-40;
OBJETO: Aquisição estimada de 1.200 (um mil e duzentos) litros de gasolina comum;
PRAZO: 12 (doze) meses, iniciando-se em 04 de janeiro
de 2018 e com término em 31 de dezembro de 2018;
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
5.616,00 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais), sendo o valor
de R$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos) por litro de
gasolina comum;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho
nº 0100.0103100012.001 – Manutenção e Operacionalização das
Atividades da Câmara. Dotação Orçamentária nº 3390.30.00-00
– Material de Consumo – Ordinários.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Administrativo nº 002/2018, Processo de Compras nº 008/2018, Lei Federal
nº 8.666/93.

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sumidouro,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.326.500/0001-43;
CONTRATADO: ICTC INSTITUTO CEAAM TRANS-

PARTES: Câmara Municipal de Sumidouro, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 02.326.500/0001-43 e a empresa INFORMATICA BERTOLOTO-CARLOS TADEU BERTOLOTO
11787881725., inscrita no CNPJ/MF sob o nº19.526.569/000113.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção de computadores;
suporte técnico remoto, instalação e atualização de sistemas
operacionais; consultoria para sistema operacional Windows e
aplicativos do Oﬃce; instalação e atualização de anti-vírus e anti
–spyware; backup de documentos/ e-mail; veriﬁcação de rede;
internet e e-mail; limpeza interna de equipamentos; manutenção
e troca de hardware; assistência a micros, notebooks e servidores;
instalações de software em geral, instalação e conﬁguração de
rede física; remoção de vírus, otimização de desempenho e o
que for necessário para o bom funcionamento dos equipamentos
de informática desta casa de leis;
PRAZO: 06 (seis) meses iniciando-se em 01 de janeiro
de 2018 com término em 30 de junho de 2018.

PARECER
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017
Já me pronuncie nestes autos conforme parecer de ﬂs.,
pela prorrogação do contrato.
A Diretora da Divisão Administrativa obteve da empresa VM Opelink a conﬁrmação de que está de acordo com a
prorrogação do contrato mantendo o mesmo valor praticado.
O responsável pela Divisão de Contabilidade informou
a disponibilidade ﬁnanceira e orçamentária.
Assim, pela prorrogação do contrato conforme minuta
anexa, devendo seu extrato ser publicado também nos termos
da minuta anexa.
Sumidouro, 22 de dezembro de 2017

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais) cujo pagamento será efetuado da seguinte forma: seis parcelas mensais, iguais e sucessivas
de R$450,00(quatrocentos e cinquenta);
D O TA Ç Ã O
O R Ç A M E N T Á R I A :
0100.010310012.001.3390.39.00, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica- Ordinárias.

DESPACHO
Adoto o parecer do Procurador e determino a lavratura
do termo aditivo, nos termo da minuta, devendo seu extrato ser
publicado oportunamente.
Após as providências arquive-se o processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo administrativo
nº 025/2017 e Artigo n° 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Sumidouro, 22 de dezembro de 2017.

Friburgo receberá plantio de mais de 300 mudas da Mata Atlântica
O Instituto Estadual do
Ambiente (Inea) iniciou na última
segunda-feira (8/1), o projeto de
paisagismo das margens do Rio
Bengalas, em Nova Friburgo, na
Região Serrana do Rio, com o
plantio de 350 mudas de espécies
nativas da Mata Atlântica. O trecho
a ser contemplado por esse projeto

está situado no bairro Conselheiro
Paulino, onde será instalada uma
academia da terceira idade, em uma
área gramada que, futuramente,
será transformada em um bosque.
– Quando se desenvolverem, essas mudas estabelecerão
uma espécie de Parque Linear que
valorizará paisagística e ambiental-

mente o espaço – aﬁrmou o diretor
de Biodiversidade, Áreas Protegidas
e Ecossistemas do Inea, Paulo
Schiavo.
O Inea executou obras no
Rio Bengalas. A intervenção compreendeu a canalização desse rio,
além de calçamento e desapropriações de construções irregulares

na beira do Rio e que já foram
demolidas.
A obra beneﬁciou o trecho
entre a foz do rio Dantas (estaca 99,
próximo à rua Garcia de Queiroz) e o
trevo de Duas Pedras (estaca 272),
totalizando uma extensão aproximada de 3,4 km.
Está prevista uma segunda

etapa da obra como nova canalização do Rio Bengalas que compreenderá a área entre a estaca zero e a
estaca 99 (que contemplará portanto
o trecho citado na reportagem). O
projeto executivo da obra está pronto
e aguarda liberação do Ministério
das Cidades.
IMPRENSA RJ

Secretaria de turismo inicia período de preparação
para barracas e blocos no carnaval 2018
O Carnaval em Cantagalo
já é tradicionalmente um dos melhores do interior do estado do Rio
de Janeiro, e para 2018 a expectativa é muito boa. Pensando nisto a
Secretaria de Turismo do município
, que é responsável pela organiza-

ção da maior festa de expressão
popular, já esta aceitando as solicitações via ofício dos barraqueiros
que desejarem participar vendendo
seus produtos na festa, e também
recebendo as solicitações para autorização de desﬁle para os Blocos

Carnavalescos.
A Secretaria ainda informa
que mediante estes documentos,
estarão em breve agendando uma
reunião com todos os envolvidos
para discutir e alinhar as pendências para a festa.

Em 2018 a festa vai ocorrer
do dia 09 ao dia 13 de fevereiro,
que é a segunda terça-feira do
mês.
Veja datas para este ano:
9/2 – Sexta-feira
10/2 – Sábado

11/2 – Domingo
12/2 – Segunda-feira
13/2 – Terça-feira de carnaval
14/2 – Quarta-feira de Cinzas
Escrito Por: Bruno Palma
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Câmara Municipal de Carmo
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO PRAZO: O prazo do presente contrato terá a duração de 12 (doze)
meses, com início em janeiro/2018 até 31/12/2018.

Processo nº 10/17

PORTARIA Nº 03/18
Levando-se em conta a requisição do Sr. Presidente desta Casa Legislativa e o parecer técnico jurídico constante deste processo, marco o dia 15 de
janeiro de 2018, às 14:00 horas, para licitação, a ﬁm da aquisição de gasolina
comum, com o propósito de abastecimento do veículo pertencente a esta Casa
Legislativa, até o montante de 7.000 (sete mil) litros, durante o período de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, cujo pagamento deverá ser efetuado
quinzenalmente, procedendo-se aos convites de nº 06/17 para as empresas do
ramo existentes nesta região, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

DO VALOR: O valor total dos serviços contratos será de R$ 2,45,00
(dois reais e quarenta e cinco centavos) por centímetro de coluna publicado.
DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida
nota de empenho global. Classiﬁcação programática nº 0000.010310132.001 e
categoria econômica nº 3.3.9.0.39.00.
DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à contas das dotações
Orçamentárias próprias.

Carmo-RJ, 26 de novembro de 2017.
P/COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Maria Lídia Chaves Machado – mat. Nº 01007.
(Presidente).

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

DA LICITAÇÃO: Houve licitação na modalidade de convite, na
conformidade do art. 22, II, § 3º, combinado com o art. 25, II da Lei Federal
nº 8.666/93.

RESOLVE:
DESIGNAR as funcionárias efetivas DANIELLE LOPES DE SOUZA
SOARES – MATRÍCULA Nº 00231; MARIA LÍDIA CHAVES MACHADO –
matrícula nº 01007 E ANGELICA DE MENEZES PROES DE CARVALHO –
matrícula nº 00224 para, sob a presidência da primeira, compor a COMISSÃO
DE LIQUIDAÇÃO da Câmara Municipal do Carmo, com vigência a partir de
03 de janeiro de 2018, até a data de 31 de dezembro de 2018.
Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações ne-

DO PROCESSO Nº 04/17 e convite nº 03/17.

cessárias.
Carmo-RJ, 03 de janeiro de 2018.

DATA: 03/01/18.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.
Romerito José Wermelinger Ribeiro.
Presidente.

CONTRATADA: TECNOCARMO INFORMÁTICA LTDA. – ME
CNPJ nº 08.892.066/0001-45.

PORTARIA Nº 04/18
DO OBJETO: Serviços de manutenção, reparação dos microcomputadores e demais máquinas, manutenção da rede Ethernet, manutenção do sistema
de gravação digital das seções legislativas e desenvolvimento, manutenção e
atualização dos sites da Câmara e preparação dos documentos oﬁciais.

PORTARIA Nº 01/18
O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

DO PRAZO: O prazo do presente contrato é de doze (12) meses, a
contar de 01/01/2018, devendo terminar em 31/12/2/18.
DO VALOR: O valor total dos serviços acima descritos importarão
em R$ 22.764,00, a serem pagos em doze (12) parcelas de R$ 1.897,00 mensais.
DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida
nota de empenho global.

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
DESIGNAR as funcionárias efetivas MARIA LÍDIA CHAVES
MACHADO – matrícula nº 01007, ANGELICA DE MENEZES PROES DE
CARVALHO – matrícula nº 00224 e NORMA DE SOUZA RODRIGUES –
matricula nº 00235 para, sob a presidência da primeira, compor a COMISSÃO
DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal do Carmo, com vigência a partir de 02
de janeiro de 2018, até a data de 31 de dezembro de 2018.

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à contas das dotações
Orçamentárias Próprias.

RESOLVE:
DESIGNAR as funcionárias efetivas DANIELLE LOPES DE SOUZA SOARES – matrícula nº 00127; ANGELICA DE MENEZES PROES DE
CARVALHO – matrícula nº 00224 e VIVIANE PEREIRA MENDES ARAÚJO
- matricula nº 00169 para, sob a presidência da primeira, compor a COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO E BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS da Câmara Municipal
do Carmo, com vigência a partir de 03 de janeiro de 2018, até a data de 31 de
dezembro de 2018.
Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações ne-

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações ne-

cessárias.

cessárias.
DA LICITAÇÃO: Houve licitação nos termos do art. 22, § 3° da Leis
nº 8666/93 e 9.032/95.

Carmo-RJ, 03 de janeiro de 2018.
Carmo-RJ, 03 de janeiro de 2018.

DO PROCESSO Nº 06/17 (Convite nº 05/17.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

CONTRATO Nº 014.17
P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

PORTARIA Nº 05/18
PORTARIA Nº 02/18

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

RESOLVE:
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO DOS
ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.
CONTRTADA: LOGUS AMBIENTAL LTDA. - ME. - CNPJ nº
07.766.805/0001-90.
DO OBJETO: Publicações dos atos oﬁciais e não oﬁciais da Câmara
Municipal do Carmo, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/01/18 até
31/12/2018, em corpo de oito caixas (alto e baixo), com pagamentos mensais,
cujo pagamento será calculado por centímetro de coluna.

DESIGNAR a funcionária efetiva Ana Paula arruda reis – matrícula
nº 00168 para responder pelo SETOR DE ADIANTAMENTOS desta Casa
Legislativa, com efeito a partir do dia 03 de janeiro de 2018.

DESIGNAR o funcionário GERALDO DOS REIS PEREIRA – matrícula nº 00227 para substituir a funcionária DANIELLE LOPES DE SOUZA
SOARES – matrícula nº 00231 na COMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO, durante as
férias desta, no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 do mês de janeiro de 2018.
Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações ne-

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações necessárias.

cessárias.
Carmo-RJ, 03 de janeiro de 2018.
Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Carmo-RJ, 03 de janeiro de 2018.
Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Demanda por viagens aéreas continua
em alta durante o verão
Expectativa do setor aéreo é que 43% dos viajantes optem por viajar de avião
na hora de se deslocar para o destino de férias
As viagens de avião
são cada vez mais frequentes no País. Em novembro do ano passado,
mais de 7,6 milhões de
pessoas optaram pelo
transporte aéreo para viajar pelo Brasil, de acordo
com da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac). O
volume de passageiros foi
5,7% superior ao registrado no mesmo mês no ano
de 2016.
Durante os meses
do verão, quando as praias
nordestinas correspondem
a 43,4% da preferência
entre os turistas que pretendem viajar, a demanda
por voos domésticos ainda
prevalece sobre os demais

meios de transporte. Cerca
de 51% dos viajantes devem se deslocar de avião.
Segundo o diretor
de Estudos Econômicos e
Pesquisas do Ministério do
Turismo, José Francisco
Lopes, o custo-benefício
entre o preço dos bilhetes
e as distâncias percorridas
compensam o investimento dos passageiros.
“As viagens aéreas
têm sempre boa preferência para o pessoal que
viaja em período de férias.
Se elas procuram comprar
com antecedência, o preço
é convidativo.” Os gastos
com bilhetes de ida e volta
são de quase R$ 2 mil.
Lopes argumenta

que a retomada do crescimento econômico do
País também favorece a
ampliação da demanda
por passagens aéreas. No
trimestre até novembro, a
taxa de desemprego caiu
a 12%, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
“A expectativa de
melhora [da economia]
com o aumento do número
de empregados têm possibilitado que as pessoas
tenham mais condição de
viajar”, ponderou Lopes.
“Isso para o turismo é
muito bom, que aumenta
bastante quando as condições econômicas do País
melhoram”, disse.

Divulgação

Diante dos números, a perspectiva do especialista para o setor em
2018 é positiva. “Este promete ser um ano bastante

expressivo para a economia do turismo doméstico,
que responde por 90%
da economia do turismo”,
ﬁnalizou.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do
Ministério do Turismo
e Agência Nacional da
Aviação Civil
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Prefeito de Cordeiro debate planejamento do Carnaval 2018
Embora nada tenha
ﬁcado deﬁnido oﬁcialmente,
o primeiro encontro com os
artíﬁces do carnaval cordeirense foi considerado positivo pela Administração Municipal. Realizada na noite de
terça-feira, 2, no gabinete
do prefeito Luciano Batatinha, a reunião serviu como
ponto de partida para que
ambas as partes possam
estudar a possibilidade de
realização dos desﬁles de
blocos e escolas de samba
já para o Carnaval 2018 na
Avenida Raul Veiga, a passarela do samba na ‘Cidade
Exposição’.
Depois de obter
aprovação popular no ano
passado – ao optar pela
não realização dos feste-

jos, diante da grave crise
financeira e priorizando
outras ações –, para esse
ano o objetivo de Batatinha
é realizar a festa mais popular do país em Cordeiro,
sem contudo fazer nenhum
evento mirabolante que
possa onerar em demasia
os cofres públicos. “Estamos consultando quem
entende do assunto para
decidir de forma democrática, até porque ainda é
preciso manter os pés no
chão”, explicou.
No encontro com os
representantes de blocos,
diretores da Liga Cordeirense e escolas de samba
Mocidade Independente,
Unidos do Rodolfo e Imperatriz de São Manoel – Lu-

ciano enfatizou novamente
a escassez de recursos, que
ainda assola o município
e impossibilita o repasse
conforme as necessidades das agremiações, em
particular das escolas de
samba. “O que estamos
oferecendo está aquém da
grandiosidade do evento.
Porém, preciso continuar
sendo responsável nesse
momento em que a crise
ainda nos aﬂige, inclusive
porque há prioridades”,
disse o prefeito.
Num diálogo pacíﬁco, franco e democrático,
cada parte colocou sua
opinião, concordando em
determinado ponto e discordando em outro, mas
mantendo a cordialidade.

Os dirigentes irão estudar
com urgência a proposta da
Administração Municipal e
deﬁnir a realização ou não
dos desfiles no Carnaval
2018.
Apesar da indefinição, depois de ouvir os experientes diretores, Luciano
Batatinha sugeriu que a Liga
de Blocos absorvesse também as escolas de samba,
facilitando futuros repasses
de subvenção. Vislumbrando um planejamento futuro,
o prefeito irá estudar a viabilidade de fazer os recursos
chegarem até as entidades
do samba de forma parcelada e bem programada, para
que não haja prejuízos para
ambas as partes. “A solução
é o planejamento bem feito

Ricardo Vieira

Prefeito se reuniu no gabinete com os dirigentes carnavalescos de Cordeiro

para o Carnaval 2019 desde
já. Assim, não teremos atropelos e garantimos uma superfesta na cidade”, aposta
Batatinha.
Ainda participaram
da reunião a vereadora

Fabíola Bianchini, representando o Legislativo cordeirense, o chefe de Gabinete,
Fabrício Barros, e o assessor de Turismo, Joberson
Lopes.
ASCOM/Cordeiro

Programa Jovens Empreendedores primeiros
passos ﬁnaliza suas atividades em 2017 com grande sucesso
Divulgação http://www.cantagalo.rj.gov.br/

Realizado já pelo
segundo ano consecutivo
em Cantagalo, o Programa
Jovens Empreendedores
Primeiros Passos(JEPP)
finalizou suas atividades
em 2017 com grande êxito
e com muitas expectativas
para o ano de 2018. Com
o objetivo de disseminar a
cultura empreendedora entre
as crianças e os jovens , de
maneira a estimular o pensamento empreendedor nesta
faixa etária, o 2° Ano o Projeto Jovens Empreendedores
Primeiros Passos(JEPP)
envolveu 1.188 alunos da
rede municipal de ensino e
um total de 9 escolas participantes.
O projeto está pautado em dois eixos centrais
que são: comportamentos

empreendedores e plano de
negócios. Assim, cada livro
tem uma temática diferente
e explora esses dois eixos,
em um crescente de acordo
com a faixa etária. Temas
transversais como cooperação, ecossustentabilidade e
outros permeiam os eixos.
Enﬁm, o objetivo central é o
de proporcionar aos alunos
um contato lúdico com o universo do empreendedorismo
e a despertar potenciais!
A estratégia está na
aplicação dos livros que,
de forma didática, trabalham os conteúdos básicos
para se abrir um negócio e
exercitar comportamentos
empreendedores. Também
há um convite para que a
comunidade no entorno seja
convidada a mostrar seus

empreendimentos, com depoimentos para as crianças
e os familiares. Muito importante reconhecer o valor
dos empreendedores locais.
Ao ﬁnal do ano, o programa
traz a proposta de que seja
montada uma grande Feira
do JEPP, com as lojas temáticas do primeiro ao quinto
ano. Assim, os alunos vivem
um dia de mostra e venda
dos produtos. O dinheiro
arrecadado é aplicado, em
comum acordo, em benefício
de todos. Com certeza, cada
etapa do programa se torna
uma estratégia adequada
para o sucesso do aprendizado e da experiência dos
nossos criativos e pequenos
empreendedores.
Em 2017, cada escola preparou a sua feira e foi

um sucesso! Apresentações,
produtos de qualidade e
muita dedicação de todos!
A proposta do projeto do
Fundamental I é de 5 anos.
O aluno do primeiro ano, por
exemplo, que iniciou o JEPP
em 2016, será privilegiado
pois conhecerá os 5 livros e
desenvolverá suas habilidades empreendedoras.
“Desta forma, com
todo o respaldo que temos
recebido da Secretaria de
Educação, imagino que o
projeto terá a sua continuidade em 2018. Que Cantagalo
seja uma cidade exemplo da
Educação Empreendedora!”
– Declarou a Consultora do
Sebrae responsável pelo
JEPP em Cantagalo, Janimary.
“Dentro do SEBRAE,

tenho o prazer de trabalhar
com as áreas do Turismo,
Gestão de Pessoas, Mediação de Conﬂitos e com a
Educação Empreendedora.
Como professora, não posso
negar o quanto sou encantada com a metodologia dos
Jovens Empreendedores
Primeiros Passos. Os professores de Cantagalo foram
espetaculares na aplicação
do projeto em suas escolas.
Demonstraram, em ações

inovadoras, o entendimento
da proposta e reconheceram
o quanto a temática pode
fazer a diferença na vida de
tantas crianças. Então, para
mim, foi um presente conhecer educadores comprometidos com o pleno desenvolvimento de seus alunos.
Estão, todos, de parabéns!!!”
– Reforçou a Consultora do
Sebrae , Janimary.
Escrito Por: Bruno Palma

Fechamento do PVE em 2017 promove o pacto
por uma educação inclusiva na comunidade cantagalense
Há praticamente dois meses, no
dia 17/11 aconteceu na sede da secretaria
municipal de Educação mais um encontro
de mobilização do PVE, Parceria Votorantim
pela Educação. O tema escolhido pela Secretaria para ser trabalhado no inicio do projeto
como eixo principal foi a Gestão Pedagógica
Inclusiva. Como fruto de atuação do Grupo
de Mobilização Social, foi produzida uma
Carta Compromisso, que propõe um Pacto
Pela Educação Inclusiva no Município de
Cantagalo.
A Parceria Votorantim pela Educação
(PVE) é uma iniciativa das empresas do Grupo Votorantim que, com suporte do Instituto
Votorantim, busca promover melhorias na
educação pública. Para atingir este propósito, promovem ações de mobilização social,
apoio às políticas de educação e qualiﬁcação
da gestão escolar nos municípios onde as
empresas do Grupo atuam. O PVE entende
que todo cidadão tem direito à educação de
qualidade e assegurar esse direito é um compromisso de todos – família, escola, governo,
empresa e comunidade.
Ao longo do trabalho, desde maio do
último ano até novembro, diversos encontros
e ações foram desenvolvidos pelo projeto nas
escolas municipais, sempre trabalhando o
Eixo da Gestão Pedagógica Inclusiva.
“Neste último ciclo tivemos o nosso

evento de boas práticas e visualizei os avanços que tivemos e os frutos que foram colhidos no andamento dos três ciclos. Observo
ainda que somos poucos e quero estender
o convite a toda sociedade para o próximo
ano, que em 2018 possamos unir mais forças
e ganhar mais autores para dialogar sobre
Educação em nosso município.” – Declarou
à época Angélica Consendey, agente mobilizadora responsável pelo projeto na Secretaria
de Educação.
Sobre a Votorantim Cimentos
Presente no negócio de materiais de
construção (cimento, concreto, agregados
e argamassas) desde 1933, a Votorantim
Cimentos é uma das maiores empresas globais do setor, com capacidade produtiva de
cimento de 56,8 milhões de toneladas/ano e
receita líquida de R$ 14 bilhões em 2015. A
Votorantim Cimentos possui unidades estrategicamente localizadas próximas aos mais
importantes mercados consumidores em
crescimento e está presente em 13 países,
além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá,
Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia,
Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.
Sobre o Instituto Votorantim
Criado em 2002, é o parceiro estratégico das empresas do Grupo em ações vol-

tadas ao desenvolvimento local sustentável,
contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida das regiões onde as empresas operam.
Atua nos campos da educação, geração
de trabalho e renda, formação proﬁssional,
apoio a gestão pública, cultura, preservação
e fortalecimento de direitos infanto-juvenis,
entre outros.
O Grupo de Mobilização Social reúne
voluntariamente pessoas que queiram contribuir com a melhoria da educação no município. Para isso nós participantes dialogamos
por meio de grupos de mensagens (whatsapp) e também nos encontramos presencialmente para juntos construirmos pequenas e
grandes ações que torne nossa educação
cada vez mais inclusiva, onde alunos, mães,
pais, familiares, professores e toda a comunidade local possa participar. Você também
pode fazer parte dessa iniciativa! Entre em
contato com a Secretaria Municipal de Educação e informe que deseja conhecer o Grupo
de Mobilização Social.
Outra forma de participar é colocar
em prática no seu dia a dia as 7 condutas
inclusivas necessárias para transformar as
relações na sua escola e comunidade:
Sou inclusivo quando:
1 - Faça você mesmo: A transformação

que eu quero começa em mim e portanto eu
posso assumir o compromisso da transformação sem colocar o que cabe a mim como
tarefa do outro.
2 - Diversidade é um valor: Percebo
que as diferenças entre brancos e negros,
gente da roça e da cidade, jovens e idosos
entre outras são boas e fazem a nossa comunidade muito melhor.
3 - Não seja barreira: Dou a(s)
oportunidade(s) que cada uma precisa, mais
tempo para quem precisa de mais tempo para
aprender, condições adequadas para quem
aprende de modo diferente.
4 - Valorizo as coisas boas de onde eu
vim e de onde os outros vieram percebendo
que as histórias de cada um tem valor.
5 - Percebo e contribuo para que os
espaços possam ser frequentados por todos,
com acessibilidade e dignidade. Deﬁciência
está na falta dos recursos necessários e não
nas pessoas.
6 - A localidade de onde eu vim é importante para deﬁnir o que eu sou, mas não
deve ser vista como uma limitação para aquilo
que eu quero ser. Isso também vale quando
falo do outro.
7 - Valorizo o lugar onde estou para
que a minha permanência e a dos outros
seja feliz.
Escrito Por: Bruno Palma
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Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores
com mais de 60 anos começa dia 24
Começa no dia 24 de janeiro o pagamento das cotas dos fundos dos programas
de Integração Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)
para pessoas com mais de 60 anos que
trabalharam com carteira assinada antes da
Constituição de 1988. A informação foi divulgada segunda-feira (8) pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
O crédito em conta automático para
os beneficiários com conta corrente ou
poupança individual na Caixa Econômica
Federal e no Banco do Brasil será feito na
noite do dia 22 de janeiro. Segundo o ministério, essa nova etapa de saques beneﬁcia
mais de 4,5 milhões de cotistas do PIS e
do Pasep, que poderão efetuar o saque de
R$ 7,8 bilhões disponíveis nas instituições
ﬁnanceiras.
O pagamento das cotas do PIS/Pasep para homens com mais de 65 anos e
mulheres com mais de 62 anos, assim como
para os demais cotistas com mais de 70
anos, aposentados e herdeiros, foi retomado
nesta segunda-feira (8/1), nas agências e
canais da Caixa e do Banco do Brasil.
Em dezembro do ano passado, o
presidente Michel Temer assinou a medida
provisória (MP) 813/17 que reduz para 60
anos a idade mínima para o saque das cotas do PIS/Pasep. Em agosto, o governo já
tinha editado outra MP (797/17) liberando
o saque para homens a partir de 65 anos e
para mulheres a partir de 62 anos. Até o ﬁm
de 2017, R$ 2,2 bilhões foram retirados de
1,6 milhão de contas.

Desde a criação do PIS/Pasep, em
1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completava 70 anos, se
aposentasse ou tivesse doença grave ou
invalidez. As medidas provisórias ﬂexibilizaram as restrições.
Quem contribuiu após 4 de outubro
de 1988 não tem direito ao saque. Isso
ocorre porque a Constituição daquele ano
passou a destinar as contribuições do PIS/
Pasep das empresas para o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o
seguro-desemprego e o abono salarial, e
para o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
É possível, por meio dos sites www.
caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep, consultar se há saldo disponível para
saque. Nas páginas, o trabalhador pode
visualizar a data de início do pagamento e
os canais disponíveis, além da melhor opção
de pagamento, antes de se dirigir a um dos
canais oferecidos.
Pagamento
Os herdeiros de cotistas falecidos
também podem sacar os recursos. Eles
deverão comparecer a qualquer agência da
Caixa e do Banco do Brasil portando o documento oﬁcial de identiﬁcação e o documento
que comprove sua condição de beneﬁciário
legal para fazer o saque.
O saque poderá ser feito por outra
pessoa que não seja o beneﬁciário, mediante procuração particular, com firma
reconhecida, ou por instrumento público
que contenha outorga de poderes para so-
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licitação e saque de valores do PIS/Pasep.
O saque será autorizado após a conﬁrmação do direito nas agências bancárias.
No caso do PIS, os pagamentos das cotas
com valor até R$ 1,5 mil podem ser feitos
no Autoatendimento da Caixa apenas com
a senha do Cartão Cidadão. Caso tenha o
cartão, o trabalhador poderá fazer o saque
nas casas lotéricas e Caixa Aqui, mediante
ainda a apresentação de documento oﬁcial
de identiﬁcação com foto.
Os saques de valores até R$ 3 mil
podem ser feitos no Autoatendimento, lotéricas e Caixa Aqui com o Cartão do Cidadão,

senha e documento de identiﬁcação. Os valores acima de R$ 3 mil devem ser sacados
nas agências, apenas mediante apresentação do documento de identiﬁcação.
O saque das cotas do Pasep pode
ser feito nas agências do Banco do Brasil,
com apresentação de documento de identiﬁcação oﬁcial com foto. Para aqueles que
têm saldo de cotas no valor de até R$ 2,5
mil, está disponível solução para envio a
outra instituição ﬁnanceira, sem custos, pela
internet ou pelos terminais de autoatendimento do banco.
Agência Brasil

Agora é lei: consumo de álcool e drogas por crianças
e adolescentes deve ser notiﬁcado por hospitais
Os hospitais, postos de saúde e clínicas públicas ou privadas
serão obrigados a comunicar casos
de embriaguez e uso de drogas por
crianças e adolescentes aos seus
responsáveis e ao Conselho Tutelar
da região. É o que determina a Lei
7.829/18, da deputada Enfermeira
Rejane (PCdoB), sancionada pelo
governador Luiz Fernando Pezão

e publicada no Diário Oficial de
quarta-feira (3/1).Segundo o texto,
os órgãos públicos deverão apurar
os fatos e tomar providências, inclusive com sanções previstas pela
regulamentação. A unidade de saúde
que descumprir a medida poderá ser
multada em até 44.265,50 UFIRs-RJ,
o equivalente a aproximadamente R$
141,2 mil.“A droga mal usada, tanto

lícita quanto ilícita, é inclusive fatal.
Então temos que tomar medidas
concretas para combater esse consumo pelas crianças e pelos jovens.
A primeira coisa é ter uma estatística
disso, para mensurar corretamente o
tamanho desse problema no estado
para que as políticas públicas possam
atingir essas crianças e adolescentes”, avalia a autora da lei.
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Emenda que dá autonomia ﬁnanceira
para universidades é publicada
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A Emenda Constitucional 71/17,
que garante o repasse mensal das verbas para as universidades estaduais na
forma de duodécimos, foi promulgada
pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) na sexta-feira
(22/12). A Casa havia aprovado a medida,
em segunda discussão, na quinta-feira
(21/12), com 55 votos favoráveis. O texto
é de autoria de 43 deputados. A emenda
determina que o Executivo transﬁra no
mínimo 25% do orçamento aprovado
para as universidades em 2018 por meio
de duodécimos. O percentual sobe para
50% em 2019, e atinge 100% a partir do
ano de 2020.Líder do governo na Alerj, o
deputado Gustavo Tutuca (PMDB) destacou a articulação feita por todas as bancadas da Casa. “Essa vitória se deve a
uma construção que conseguimos com o
governo, que cumpriu a responsabilidade
que ele tem com o acordo de recuperação
ﬁscal que vai garantir o futuro do estado,
e concordou com a proposta”, aﬁrmou. A
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), a Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste (Uezo) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense
(Uenf) passam por grandes diﬁculdades

ﬁnanceiras, com falta de recursos para
serviços básicos como limpeza, manutenção e segurança, o que paralisou as aulas
por diversas vezes nos últimos anos.
Autonomia
Os autores da proposta aﬁrmam
que ela representará a verdadeira autonomia para as instituições, já que os
duodécimos são repasses obrigatórios e
diretos do Tesouro Estadual. O mecanismo é o mesmo que garante o orçamento
dos poderes Legislativo, Judiciário e do
Ministério Público, por exemplo. Segundo o deputado Luiz Paulo (PSDB),
o parlamento fluminense lutou muito
para avançar na medida. “A autonomia
ﬁnanceira é o único caminho para se
ter uma universidade de qualidade com
gestão capacitada”, defendeu. Alunos,
professores e funcionários das universidades acompanharam a votação nas
galerias do plenário. O reitor da Uenf,
Luis Passoni disse que a aprovação da
PEC cria uma política de estado para
a educação. “Essa votação é histórica
porque esse mecanismo vai garantir para
as futuras gerações a continuidade do
ensino superior público e de qualidade
aqui no estado”.

Por Arquivo Alerj

