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Carmo, 14 de fevereiro de 2018

Bloco das piranhas homenageia
Rogéria na abertura oﬁcial do
carnaval 2018 em Cantagalo

Bloco Galo Louco
faz sucesso em mais um ano na avenida
e fecha desﬁles da segunda-feira
de carnaval em Cantagalo

Bloco dos sujos
abre noite de desﬁles na
segunda de carnaval

Como já acontece alguns anos em Cantagalo, na
Sexta-Feira de Carnaval, o irreverente bloco das piranhas
deu início aos desﬁles na avenida. O bloco das piranhas,
já está enraizado na cultura popular e nas tradições do
município, este ano resolveu homenagear a Ilustre Cantagalense Rogéria.
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O Bloco Galo Louco veio mais um ano para a Folia em
Cantagalo, sendo esta a sua quarta participação na maior festa popular do município. Chegando na Avenida por volta das
22h o Bloco demonstrou que se pode aproveitar um Carnaval
“Louco” mas com sabedoria, responsabilidade e organização.
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No mais completo espírito carnavalesco de diversão,
alegria e muita criatividade, o bloco dos Sujos trouxe muita
animação para Cantagalo na segunda-feira de Carnaval.
A abertura dos desﬁles desta segunda-feira de Carnaval ﬁcou a cargo do tradicional Bloco dos Sujos!
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Cordeiro
cria canal de
comunicação
direta com a
população
c
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Ano I - Nº 042 - R$ 0,50

União Europeia gastou 624 milhões de euros
em importações de rosas em 2017
Divulgação

Administrar um município não é uma tarefa
fácil. Para que as ações sejam realmente condizentes
com os anseios populares,
a participação efetiva da comunidade é de fundamental
importância. Pensando nisso, a Prefeitura de Cordeiro
lançou uma linha direta de
diálogo entre o poder público
e a população.
Já está no ar a ‘Ouvidoria, Sua Voz na Prefeitura!’,
cuja missão é facilitar a comunicação com os moradores
da cidade.
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Noite de domingo de carnaval
tem o primeiro desﬁle de fantasias
de Cantagalo, que apresentou
muito bom gosto e glamour
c
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Escolas
de samba: o show não
pode parar

Divulgação: cantagalo.rj.gov.br

Cordeiro segue realizando
cadastramento e
atualização de artistas
Divulgação

Foto: Daniel Marcus

O desfile teve início por volta das 21h30min e aconteceu próximo ao palanque das autoridades

Imperatriz de Olaria

A Noite de Domingo
no Carnaval 2018 em Cantagalo teve uma atração
realmente muito especial
e que fascinou a todos
os presentes, o Primeiro
Desﬁle de Fantasias. Com
muito luxo, plumas e brilho, o desfile teve início
por volta das 21h30min
e aconteceu próximo ao
palanque das autoridades.
Para esta primeira

O show de domingo ficou por conta das
escolas de samba, que
encheram a Avenida Alberto Braune de luxo, beleza e muita animação.
Uma representação da
Guarda Municipal passou
com a faixa chamando a
atenção para um carnaval
sem drogas. Com muito
charme, antecederam as
escolas o Rei Momo, Fe-

edição, a organização do
Desﬁle preparou duas Categorias. Categoria Luxo-tema: estações do ano
e ideias aﬁns. E também
a Categoria Criatividade-fantasias temáticas, de
personagens, criativas.
Entre os participantes estiveram: Jeﬀerson Gama-Rei do Carnaval, João
Pedro Cardoso e Bárbara .
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Dia 14 de fevereiro, é comemorado o Dia dos Namorados
(Valentine’s Day) em dezenas de
países no mundo. Tradicionalmente, são vendidas dezenas de milhares de rosas na data comemorativa.
O Eurostat, escritório europeu de
estatística, aproveitou a data para
divulgar as cifras do comércio de
rosas que entram e saem da União
Europeia (UE).
Os dados são referentes
às rosas de corte fresco, como
são chamadas as ﬂores que são
comercializadas já cortadas.
As rosas, além de causarem forte apelo emocional, ainda
movimentam grandes cifras no
mercado mundial. Apenas nos
primeiros 10 meses de 2017, de
janeiro a outubro, a UE gastou 624
milhões de euros em importação
Pág 04
de rosas.

Diretor acompanha artista num dos cadastramentos na Secretaria de Cultura

lipe Sabrine, a Rainha do
Carnaval, Juliana Queiroz,
e o Cidadão do Samba,
Júlio Santos. O secretário
de Turismo, Wilton Neves,
e o prefeito Renato Bravo
já manifestavam a sua expectativa de um desﬁle maravilhoso. Wiltinho, como é
conhecido, já ﬁcou encantado logo na concentração
com a beleza dos carros.
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Com o Edital
001/2018, a Secretaria
de Cultura de Cordeiro
reaﬁrma um compromisso
assumido desde o início
de 2017, cujo intuito é
cadastrar e recadastrar
artistas, músicos, artesãos, produtores, grupos
culturais e outras manifestações artísticas para
manter o reconhecimento
da cidadania cultural, uma

gestão de políticas públicas municipais e garantir
eventos durante o ano de
2018, assim como ocorreu
em 2017.
Para aqueles que
ainda não conhecem o
planejamento cultural cordeirense, o cadastramento
e atualização de cadastros
de artistas e proﬁssionais
de arte e cultura.
Pág 03
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

Portaria nº 003/2018, de 07 de fevereiro de 2018.
O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 011/2008, de 11/02/2008, e DESIGNAR o Servidor do Quadro Permanente, José Roberto Pereira da Costa, Técnico em
Contabilidade, Matrícula nº 3.017-1, para sem prejuízo de suas funções, responder pelo
expediente do Departamento de Tesouraria, nas faltas e impedimentos do titular do cargo.

Gabinete do Presidente, em 07 de fevereiro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Resolve:

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso
IV, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa
abaixo especiﬁcada:
Processo nº: 009/2018
Nome do credor: Logus Ambiental Ltda-ME
CNPJ / CPF: 07.766.805/0001-90
Endereço: Av. Edgard Gismonti, 90 – Centro – Carmo/RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Estimado: R$ 320,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO

rídica
Valor: R$ 45,55

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas
abaixo especiﬁcadas:
Processo nº: 010/2018
Nome do credor: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT S/A
CNPJ / CPF: 09.248.608/0001-04
Endereço: Rua Senador Dantas, 74 – Centro – Rio de
Janeiro/RJ

Processo nº: 011/2018
Nome do credor: Liberty Seguros S/A
CNPJ / CPF: 61.550.141/0001-72
Endereço: Rua Dr. Geraldo de C. Moreira, 110 –
Brooklin Novo – São Paulo/SP
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 2.497,49

Noite de domingo de carnaval tem o primeiro desﬁle de fantasias
de Cantagalo, que apresentou muito bom gosto e glamour
A Noite de Domingo no
Carnaval 2018 em Cantagalo
teve uma atração realmente
muito especial e que fascinou
a todos os presentes, o Primeiro Desfile de Fantasias. Com
muito luxo, plumas e brilho, o
desfile teve início por volta das
21h30min e aconteceu próximo
ao palanque das autoridades.

Para esta primeira edição,
a organização do Desfile preparou duas Categorias. Categoria
Luxo-tema: estações do ano e
ideias afins. E também a Categoria Criatividade-fantasias temáticas, de personagens, criativas.
Entre os participantes estiveram: Jefferson Gama-Rei do
Carnaval, João Pedro Cardoso

e Bárbara – Super Men e Mulher Maravilha, Letícia e Felipe
Palma – Picachu e Ash, A noiva
que fugiu do altar e o Bonde da
Justiça - Talia, Diego e Angélica
Consendey, Helena Pereira – A
orquídea Cantagalense, Gabriela
Reis- Vê, estão chegando as flores, Samantha Reis – A Rainha
de Nárnia, Helga Reis – Sonhos

de Verão, Maria Laura Reis – A
exuberância da terra, legado de
Antônio Conselheiro.
A Entrega dos troféus
aos participantes foi realizada
pelo Prefeito Guga de Paula,
pelo Vice-Prefeito Valdevino Zanon, pelo Secretário de Turismo
Cleyton Filho e pelo assessor de
Cultura, Matheus Lucas.

“A idéia do desfile surgiu
da vontade de apreciar belas
fantasias que são cultura e arte.
Uma homenagem aos grandes
desfiles que eu via pela televisão, com fantasias simplesmente
deslumbrante!! ” – Declarou,
Andréia Reis – Representante da
organização do Desfile.
Escrito Por: Bruno Palma

Bloco Galo Louco faz sucesso em mais um ano na avenida e fecha
desﬁles da segunda-feira de carnaval em Cantagalo
Divulgação: cantagalo.rj.gov.br

O Bloco Galo Louco veio mais um
ano para a Folia em Cantagalo, sendo esta
a sua quarta participação na maior festa
popular do município. Chegando na Avenida por volta das 22h, o Bloco demonstrou
que se pode aproveitar um Carnaval “Louco” mas com sabedoria, responsabilidade
e organização.
Concentrados desde a tarde desta
segunda no espaço green, o Bloco desceu
animado pela Banda de Metais, e chegando na avenida, foi a vez do Trio Elétrico
animar os foliões que com muita garra e

animação chegaram até o palanque das
autoridades levantando o público presente.
A diretoria do Bloco, convidada
a estar no palanque para receber o seu
Troféu de participação, agradeceu aos
apoiadores, à Prefeitura Municipal e aos
participantes do Bloco.
Encerando a noite, o Cantor Heric Almeida, no Palco Principal, fez um
grande show com um repertório variado e
relembrando grades sucessos dos antigos
carnavais.
Escrito Por: Bruno Palma

Bloco dos sujos abre noite de desﬁles na segunda de carnaval
Divulgação: cantagalo.rj.gov.br

No mais completo espírito carnavalesco de diversão,
alegria e muita criatividade, o
bloco dos Sujos trouxe muita
animação para Cantagalo na
segunda-feira de Carnaval.
A abertura dos desﬁ les
desta segunda-feira de Carnaval ﬁcou a cargo do tradicional
Bloco dos Sujos! Por volta das
20h, ganhando seu espaço na
Avenida de Cantagalo, o Bloco
dos Sujos trouxe as mais variadas fantasias, relembrando os
antigos carnavais “mascarados”!

Os foliões do bloco se
caracterizam por vestirem-se
sempre totalmente cobertos e a
cada ano mais fortes, brilharam
mais uma vez na Avenida de
Cantagalo. A escolhida para
receber o Troféu Participação
foi a fantasiada como Bruxa,
que mantendo o mistério de sua
identidade, recebeu das mãos
do Prefeito Guga de Paula e da
Primeira Dama, Jussara Figueira, o Troféu de participação para
o bloco.
Escrito Por: Bruno Palma

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com
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Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

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

Câmara Municipal de Carmo
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

PROCESSO: 09/17.
DA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO – CNPJ
Nº 01004783/0001-44.
DA CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE
JULHO – ME CNPJ nº . CNPJ sob o nº 16.608.812/0001-54.

CONTRATO: 17/17

RESOLVE

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Baixar a presente Portaria para EXONERAR a servidora ocupante do
Cargo de Provimento em Comissão, na função de ASSESSOR PARLAMENTAR-I,
a Sra. LEIDIMAR ROCHA DOS SANTOS - matrícula nº 330, então nomeada
à disposição do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, através da Portaria nº
03/17, de 02/01/2017.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

DO OBJETO: Contratação de Plano de Saúde aos servidores públicos
efetivos que estejam em atividade na Câmara Municipal de Carmo – RJ, de conformidade com as condições e limites estabelecidos na mencionada Lei nº 1.619
de 18/02/2014 do Município de Carmo RJ.

A presente portaria terá efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2018.
Processo nº 09/17.

DO PRAZO: O prazo do presente contrato começa no dia 02 de janeiro
de 2018 para terminar em 31 de dezembro de 2018.

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.
HOMOLOGAÇÃO
Carmo-RJ, 07 de fevereiro de 2018.

DA FINALIDADE E DO CUSTEIO: O Plano de Saúde de que trata a
Lei nº 1.619 de 18/02/15 será parcialmente custeado pela Câmara Municipal de
Carmo da seguinte forma:
I – para servidores com vencimentos base até R$ 1.500,00 – 75% do
valor do Plano;
II – para servidores com vencimento base entre R$ 1.501,00 a R$
2.000,00 – 65% do valor do Plano;
III – para servidores com vencimento base acima de R$ 2.001,00 – 50%
do valor do plano.
A Contratante repassará para Contratada a importância de R4 919,70
mensalmente, totalizando R$ 11.036,43 por ano.
DO EMPENHO: Para atender as despesas objeto do presente contrato,
foi emitida a Nota de Empenho global, sendo o crédito pelo qual correrá a despesa
terá a classiﬁcação funcional programática do trabalho de nº 0000.010310132.001,
código da despesa nº 3.3.9.0.39.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)
de conformidade com o inciso V do art. 55, da LF nº . 8.666/93. Para atender as
despesas deste contrato, foi emitida nota de empenho global.

Despacho do Presidente,
Homologo a inexigibilidade de licitação a que se refere o processo nº
01/16, em epígrafe, com base no art. 25, II da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atualizada
pela Lei nº 9.032, de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para renovar
o contrato do Plano de Saúde aos servidores públicos efetivos em atividade na
Câmara Municipal de Carmo – RJ, de conformidade com as condições e limites estabelecidos na Lei nº 1.619, de 18 de fevereiro de 2014 deste município,
com a SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO – ME – CNPJ nº
16.608.812/0001-54, empresa privada, com sede na cidade de Além Paraíba – MG,
na Av. Dezoito de Julho, 227, registrada na ANS sob o nº 41372, com objetivo de
Contratação de Plano de Saúde aos servidores públicos efetivos que estejam em
atividade na Câmara Municipal de Carmo – RJ, de conformidade com as condições
e limites estabelecidos na mencionada Lei nº 1.619 de 18/02/2014 do Município
de Carmo RJ, pelo período de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018,
considerando as justiﬁcativas na peça inicial deste processo (requisição), bem
como dos documentos juntados aos autos, assim como da carta de disponibilidade
orçamentária para o empenho.

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Baixar a presente Portaria para NOMEAR o Sr. DURVAL SIMPLÍCIO
DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, residente na Rua Ulisses Lemgruber, 459,
CA 5, centro de Carmo – RJ, (Cep: 28640-000) para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR - I desta Casa Legislativa,
à disposição do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo.
A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 01 de fevereiro
de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.
Carmo-RJ, 07 de fevereiro de 2018.

DO PROCESSO: O presente Contrato teve origem através do Processo
de inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, II da Lei Federal nº. 8.666/93.

PORTARIA Nº. 10/18

Cordeiro cria canal de comunicação
direta com a população
tura de Cordeiro. É muito
fácil fazer contato. Para enviar seus relatos, os moradores podem comparecer à
sede da Prefeitura, na Avenida Presidente Vargas, 42,
no Centro. Quem preferir,
pode ligar para a Ouvidoria,
utilizando o telefone (22)
2551-0145, Ramal 227. O
contato também pode ser
feito por e-mail, bastando
enviar mensagem para ouvidoria@cordeiro.rj.gov.br.
No Site Oficial da
Prefeitura de Cordeiro –
www.cordeiro.rj.gov.br –
existe um banner da ‘Ouvidoria’, localizado na parte
superior direita, na descrição ‘destaques’, onde os
internautas poderão clicar,
sendo automaticamente
direcionados para a Ouvidoria da Prefeitura. Todos
os atendimentos serão
feitos entre 11h30min e
17h30min. A grande novidade, porém, é a criação
de um aplicativo de celular.
Denominado ‘Falando com
o Prefeito Digital’, o aplicativo está disponível para
Android e IOS e pode ser
baixado no Google Play e

PORTARIA Nº. 11/18

Carmo, 09 de janeiro de 2018.

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

Administrar um município não é uma tarefa
fácil. Para que as ações
sejam realmente condizentes com os anseios
populares, a participação
efetiva da comunidade é de
fundamental importância.
Pensando nisso, a Prefeitura de Cordeiro lançou
uma linha direta de diálogo
entre o poder público e a
população.
Já está no ar a ‘Ouvidoria, Sua Voz na Prefeitura!’, cuja missão é
facilitar a comunicação
com os moradores da cidade e permitir que estes
tenham mais facilidade na
hora de apontar problemas
existentes em Cordeiro e
cobrar providências das
autoridades. Com isso, a
Administração Municipal
abre espaço para a manifestação popular com a
ﬁnalidade de ouvir e manter
uma proximidade com o
povo local.
A Ouvidoria está capacitada a receber denúncias, críticas, sugestões e
ainda esclarecer dúvidas
sobre a atuação da Prefei-

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

no App Store.
Segundo os idealizadores, o aplicativo será
uma ferramenta capaz de
dar vazão à demanda reprimida, aumentando os
índices de contato até com
aqueles que não costumam frequentar as redes
sociais. A ideia é oferecer
aos cidadãos a oportunidade de, por exemplo, fazer
uma crítica ou denúncia.
“Se o munícipe não quiser
se identiﬁcar, o programa
garante o sigilo, como se
o atendimento fosse presencial”, conﬁrma um dos
técnicos responsáveis pela
implantação.
Por ﬁ m, vale informar que todos os contatos
e reclamações feitos através do aplicativo seguirão
o mesmo caminho da Ouvidoria física e da página da
Prefeitura de Cordeiro na
internet. Ou seja, haverá
um servidor capacitado
para recolher as mensagens e repassá-las ao setor
responsável pela demanda.
IMPRENSA CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Escolas de samba: o show
não pode parar
Depois da bela apresentação dos blocos de enredo no
sábado, o show de domingo ﬁcou
por conta das escolas de samba,
que encheram a Avenida Alberto
Braune de luxo, beleza e muita
animação. Uma representação
da Guarda Municipal passou com
a faixa chamando a atenção para
um carnaval sem drogas. Com
muito charme, antecederam as
escolas o Rei Momo, Felipe Sabrine, a Rainha do Carnaval, Juliana
Queiroz, e o Cidadão do Samba,
Júlio Santos. O secretário de Turismo, Wilton Neves, e o prefeito
Renato Bravo já manifestavam
a sua expectativa de um desﬁle
maravilhoso. Wiltinho, como é
conhecido, já ﬁcou encantado logo
na concentração com a beleza dos
carros alegóricos. Já Renato parabenizou todos os integrantes das
escolas pelo trabalho e garantiu:
“Eu tenho certeza que será um belíssimo espetáculo nesse carnaval
da família, o melhor carnaval do
interior do Estado do Rio de Janeiro”. Destaque para o chamado
bloco da limpeza, com garis da
Secretaria de Serviços Públicos,
que ao ﬁnal de cada agremiação
deixavam a pista limpa. E ainda
tiraram fotos com o prefeito Renato e a primeira-dama Cristina.
As torcidas compareceram em
massa, com as arquibancadas
lotadas.
LINDA COMO UMA
FLOR / A MUSA DO TROVADOR
/ NOVA FRIBURGO 200 ANOS

TÃO BELA / A TERREMOTO DÁ
SHOW / DE AZUL E BRANCO
EU VOU / DESFILAR NA PASSARELA
A escola Alunos do Samba, das cores azul e branco, de
Conselheiro Paulino, levou à avenida 19 alas e 980 componentes,
e o enredo “Raízes – A celebração
das nossas origens”, com muito
brilho, animação, luxo e colorido
nas fantasias. Foi um desﬁle surpreendente e empolgante.
A VILA VEM CANTAR / A
FÉ EM DEVOÇÃO / PRA EXALTAR MEU PADROEIRO / SALVE
SÃO JOÃO
A escola Vilage no Samba, das cores verde e branco, das
comunidades da Vilage e Duas
Pedras, desfilou com 22 alas,
1.200 componentes, e trouxe a
festa junina para a avenida, com
o enredo “São João acende a fogueira no meu coração”, soltando
balões de gás coloridos. Grande
e compacta, com belos carros
alegóricos, os passistas demonstraram muita animação, com o
samba-enredo na ponta da língua.
QUEM FAZ O MEU PEITO VIBRAR DE EMOÇÃO / TEM
HISTÓRIA BORDADA DE AMOR
E PAIXÃO / É A ESCOLA DO
POVO A TE ENCANTAR / SÓ
SENTE SAUDADE QUE SABE
AMAR
A roxo e branco do Bairro
Ypu falou de si mesma, com o
enredo “70 anos – Uma história
bordada de amor e paixão”. A

Unidos da Saudade passou com
mil componentes e muitas evoluções, a começar pela comissão de
frente, que trouxe um grande baú,
de onde os integrantes tiravam um
banner enorme com a inscrição
“Saudade, pra sempre vou te
amar”. Os carros alegóricos deram
um show, com um deles com um
chafariz de verdade.
UMA SÓ ORAÇÃO, PRA
REZAR / O MEU CANTO É DE
FÉ EM LOUVAÇÃO / DIVINA
FORÇA ENSINA / TEM CURA NA
IMPERATRIZ / ELEVA A ALMA,
ME FAZ FELIZ
A escola vermelho e branco de Olaria desﬁlou com o enredo
“O poder da cura, na ciência da
vida – O clamor de um povo pela
proteção divina”, com 800 componentes, em 20 alas. Chamaram a
atenção os casais de mestre-sala
e porta-bandeira, com muito glamour. A Imperatriz de Olaria inovou
com uma passista em cadeira de
rodas e fechou com chave de
ouro o desﬁle já na madrugada de
segunda-feira.
Boa parte do público presente na Avenida Alberto Braune
não resistiu e foi atrás da Imperatriz, provando a beleza e animação
do desﬁle das escolas de samba.
O prefeito Renato Bravo gostou.
“Todas as escolas se desenvolveram muito bem e ﬁzeram um
desﬁle lindo, que foi fechado agora
com o bloco do povão”.
http://novafriburgo.rj.gov.
br/

Cordeiro segue realizando cadastramento e atualização de artistas
Com o Edital 001/2018, a
Secretaria de Cultura de Cordeiro
reaﬁrma um compromisso assumido
desde o início de 2017, cujo intuito é
cadastrar e recadastrar artistas, músicos, artesãos, produtores, grupos
culturais e outras manifestações artísticas para manter o reconhecimento
da cidadania cultural, uma gestão
de políticas públicas municipais e
garantir eventos durante o ano de
2018, assim como ocorreu em 2017.

Para aqueles que ainda não
conhecem o planejamento cultural
cordeirense, o cadastramento e atualização de cadastros de artistas e
proﬁssionais de arte e cultura os credencia à realização de serviços nas
diversas atividades promovidas pela
Secretaria de Cultura de Cordeiro.
Além disso, é possível mapear com
clareza a oferta e pesquisa de mercado. Cadastramento e atualização
promovem uma aproximação demo-

crática entre artistas e proﬁssionais
de arte e cultura com a municipalidade.
Para os interessados, as
inscrições novas e o recadastramento
estão sendo realizados desde o dia 30
de janeiro, no Centro Cultural Ione Pecly, em cima da Rodoviária Municipal,
e se encerram em 27 de abril de 2018.
Para garantir participação, os artistas
precisam comparecer ao local, já que
a ação é presencial. Para se inscrever

o artista deverá ter em mãos cópias
do RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, uma foto 3x4
e um currículo artístico atualizado.
Segundo o diretor de Cultura,
o ator Cássio Campos, a procura tem
sido considerável, mas os artistas não
devem deixar para a última hora, pois
assim evitam os transtornos da correria com a documentação. “Já recebemos uma série de artistas de todos os
segmentos. Convido todos que ainda

não se inscreveram ou atualizaram
seus cadastros a comparecer”, disse
Cássio, acrescentando que a equipe
vem recebendo respaldo do secretário de Cultura Luiz Antônio Zica Medeiros. “Ele não mede esforços para
fortalecer nossa cultura”, emendou.
Para mais informações, mantenha contato com a Secretaria de
Cultura, pelo telefone (22) 2551-0329.
IMPRENSA CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO
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União Europeia gastou 624 milhões de euros
em importações de rosas em 2017
Divulgação

Dia 14 de fevereiro, é comemorado
o Dia dos Namorados (Valentine’s Day)
em dezenas de países no mundo. Tradicionalmente, são vendidas dezenas de
milhares de rosas na data comemorativa. O
Eurostat, escritório europeu de estatística,
aproveitou a data para divulgar as cifras do
comércio de rosas que entram e saem da
União Europeia (UE).
Os dados são referentes às rosas
de corte fresco, como são chamadas as
ﬂores que são comercializadas já cortadas.
As rosas, além de causarem forte
apelo emocional, ainda movimentam grandes cifras no mercado mundial. Apenas nos
primeiros 10 meses de 2017, de janeiro a
outubro, a UE gastou 624 milhões de euros
em importação de rosas produzidas fora do
bloco. No mesmo período, exportou rosas
no valor de 62 milhões de euros.
Do total de importações de rosas
de fora da UE, a metade é proveniente
do Quênia (317 milhões de euros, 51%).
Em seguida, está a Etiópia (126 milhões
de euros, 20%), o Equador (108 milhões
de euros, 17%), a Colômbia (30 milhões
de euros, 5%) e o Uganda (23 milhões de
euros, 4%).
Os Países Baixos são os principais
importadores e também exportadores de
c rosas da UE. Em importações, os Países
m Baixos consumiram 478 milhões de euros
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de janeiro a outubro de 2017, o que representa 77% das importações totais de
rosas da UE. Outros grandes importadores
foram o Reino Unido (€ 60 milhões, 10%), a
Alemanha (€ 35 milhões, 6%) e a Espanha
(€ 30 milhões, 5%).
Em se tratando de exportações, os
Países Baixos faturaram 43 milhões de
euros vendendo para fora do bloco, nos
primeiros 10 meses de 2017, o que representa 70% das exportações mundiais da
UE. Em seguida, aparecem a Lituânia (7
milhões de euros, 11% das exportações),
a Alemanha (mais de 5 milhões de euros,
8%) e a Letônia (abaixo de 5 milhões de
euros, 7%).
A maioria das rosas exportadas pela
UE foram para a Rússia (representando 28
milhões de euros, ou 45%) e a Suíça (20
€ milhões, 31%).
Brasil
No caso brasileiro, de acordo com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a produção de
ﬂores e plantas ornamentais tem evoluído
rapidamente em quantidade e qualidade,
principalmente nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais e do Espírito Santo, apesar
de não ter grande expressividade no mercado mundial.
A cidade de Holambra, em São

Paulo, conhecida como a capital das ﬂores, produz 150 milhões de hastes, o que
corresponde a 60% de todas as rosas vendidas no mercado brasileiro, e o número
para exportação chega a 1,2 milhões de
hastes, segundo informações publicadas
no site Portal de Holambra.
De acordo com o Sebrae, a ﬂoricultura é uma atividade altamente rentável,
gerando um número elevado de empregos
ﬁxos, em torno de 15 a 20 pessoas/hectare,

resultando em mais de 120 mil empregos
diretos no Brasil, dos quais 58 mil (48,3%)
estão localizados na produção; 4 mil (3,3%)
na distribuição; 51 mil (42,5%) no comércio
varejista e 7 mil (5,9%) em outras funções,
principalmente nos segmentos de apoio.
O Brasil é um dos poucos países em
que o Dia dos Namorados é comemorado
no dia 12 de junho, véspera do Dia de
Santo Antônio.
Agência Brasil

Bloco das piranhas homenageia Rogéria na abertura oﬁcial
do carnaval 2018 em Cantagalo
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Como já acontece
alguns anos em Cantagalo,
na Sexta-Feira de Carnaval, o irreverente bloco das
piranhas deu início aos desﬁles na avenida. O bloco
das piranhas, que já está
enraizado na cultura popular e nas tradições do município, este ano resolveu
homenagear a Ilustre Cantagalense Rogéria, que nos
deixou no último ano. Esta
manifestação de cultura
popular se caracteriza por
homens vestidos de mulheres, fantasias variadas,
mulheres se caracterizando
de homens, super-heróis,
personagens de desenhos
animados e muitos outros
estilos.
O bloco desceu a
avenida por volta das 22h,
trazendo alegria a todos

presentes nas arquibancadas. Muitos destaques ,
muita criatividade e animação são pontos altos deste
bloco. Receberam homenagem com um troféu de participação, as piranhas mais
feia, mais bonita e mais
criativa. Entregaram os
prêmios aos participantes,
o Prefeito Guga de Paula,
a primeira dama Jussara
Figueira de Paula,o Vice-Prefeito Valdevino Zanon,
e o Secretário de Turismo,
Cleyton FIlho. Como Piranha mais feia o vencedor
foi o Cantagalense Jomar
da Borracharia, a piranha
mais bonita foi para Jamil e
a mais criativa para Carlos
Edyr, este se vestiu de Rogéria prestando uma bela
homenagem na avenida.
Destaque para o prêmio es-

pecial “Piranha Elétrica”, no
qual o Eletricista Marcelo,
que trabalhou na preparação da festa recebeu a sua
homenagem.
Em seu discurso,
o Prefeito Guga de Paula
parabenizou pela bonita
apresentação do bloco
das Piranhas em 2018 e
convidou a todos os cantagalenses e turistas para
aproveitarem os cinco dias
de festa com muita sabedoria e diversão.
Também estiveram
presentes no palanque
oﬁcial os secretários municipais e alguns vereadores
do município, apoiando
esta bela festa e participando junto aos foliões.
Um ponto alto desta
primeira noite foi a tradicional Banda de Metais, que

foi um verdadeiro resgate
à cultura musical popular
desta época do ano. O
Fechamento da Noite ,
que aconteceu na Rua
Maestro Joaquin Antônio
Naegele (“Rua do Gamas”),
ficou a cargo da Banda
Sensashow. A Banda, que
conta com integrantes da
região, animou a todos os
presentes, numa apresentação musical de alto nível
e muita alegria. No repertório, além dos sucessos
do sertanejo universitário
atual, as tradicionais marchinhas e o pop music tiveram seu espaço garantido.
SOBRE O CARNAVAL
O carnaval é considerado uma das festas
populares mais animadas
e representativas do mun-

Divulgação: cantagalo.rj.gov.br

do, e em Cantagalo não é
diferente. A Festa popular é
super tradicional em terras
Cantagalenses e tem atraído a cada ano mais turistas
para a cidade. A Festa Tem
sua origem no entrudo português, onde, no passado,
as pessoas jogavam uma

nas outras, água, ovos e
farinha. O entrudo acontecia num período anterior
a quaresma e, portanto,
tinha um signiﬁcado ligado
à liberdade. Este sentido
permanece até os dias de
hoje no Carnaval.
Por: Bruno Palma

Canal FEBREAMARELARJ ganha versões em inglês e espanhol
Divulgação

A Secretaria de Saúde lançou as versões em inglês
e espanhol do canal www.febreamarelarj.com.br. Voltadas
para o público internacional, visitantes do Estado do Rio
de Janeiro, as páginas – que podem ser acessadas pelos
endereços www.yellowfever.com.br e www.ﬁebreamarilla.
com.br – trazem perguntas e respostas sobre a doença, a
vacinação e material da campanha #temquevacinar.
– É importante trazer informação precisa aos turistas
estrangeiros, que procuram o nosso estado, neste momento
de alta temporada. Queremos esclarecer as dúvidas e orientar quanto à necessidade de vacinação para quem visita o
Rio – destacou o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.
A recomendação é que pessoas que vão visitar ou
se hospedar em regiões de mata, rios e cachoeiras, habitat
natural dos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes, vetores da doença, vacinem-se pelo menos dez dias
antes de se deslocarem para esses locais. Desde abril de
2017, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu todo
o Estado do Rio em área de recomendação vacinal contra
a febre amarela.

– Nossa preocupação maior é com os turistas que
pretendem ir a áreas de mata e cachoeiras ou participar de
passeios ecológicos, como trilhas. Não há evidência da circulação do vírus da febre amarela em área urbana no Rio,
mas em destinos populares como a Ilha Grande, em Angra
dos Reis, e municípios da Região Serrana, já foi comprovada
a presença do vírus causador da forma silvestre da doença
– alertou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre
Chieppe.
Apresentação
No último dia 30, o secretário de Saúde apresentou
a situação epidemiológica da febre amarela no estado e as
ações da Secretaria de Saúde a cônsules e representantes
diplomáticos dos Estados Unidos, França, Chile, Argentina e
Canadá, além de dirigentes da indústria hoteleira do estado,
com orientações aos turistas estrangeiros. No dia 2, representantes dos consulados do Equador, Argélia, Uruguai, Itália,
Rússia, Japão, China, Alemanha, México e Espanha foram
recebidos na Secretaria de Saúde também para esclarecer
dúvidas e receber orientações.

Assim como o febreamarelarj.com.br, os canais yellowfever.com.br e ﬁebreamarilla.com.br possuem plataforma
responsiva para computador e smartphone.
» Ascom da Secretaria de Saúde
IMPRENSA RJ

