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O satélite Tancredo-1, 
desenvolvido por estudantes 
do ensino fundamental de uma 
escola pública em Ubatuba 
(SP), entrará em órbita nesta 
segunda-feira (16), às 8h50 
(horário de Brasília), a partir 
do módulo japonês da Estação 
Espacial Internacional (ISS, na 
sigla em inglês).

A entrada do Tancre-
do-1 em órbita poderá ser vista 
pela internet no canal da agên-
cia espacial japonesa (Jaxa, na 
sigla em inglês) no YouTube. 

Com 9 centímetros de 
diâmetro, 13 centímetros de 
altura e pesando 700 gramas.
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Na sexta-feira (13), o ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esclareceu 
que não haverá mudanças no modelo atual de planos de 
banda larga fi xa. Com isso, não haverá limite de dados para 
internet fi xa no País. 
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O Ministério da Saúde informou, em nota, que conti-
nua apoiando Minas Gerais e municípios na investigação de 
casos suspeitos de febre amarela silvestre. Duas equipes da 
pasta estão atuando presencialmente nas localidades com 
relato de casos e estabelecendo medidas de controle. 
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O governo federal liberou semana passada, o repasse 
de R$ 137,96 milhões para garantir a autonomia das institui-
ções federais de ensino superior vinculadas ao Ministério da 
Educação. O recurso foi destinado principalmente para custeio 
de despesas e manutenção das instalações.
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Dados de banda larga 
não serão limitados, 
diz Kassab

Governo atualiza casos 
de febre amarela em 
Minas Gerais

Governo federal repassa 
R$ 137 milhões para institutos 
de ensino superior

CNPq destinará R$ 10,7 milhões 
a projetos de agroecologia 
e produção de alimentos

Uma apresentação 
simples e sucinta, mas 
carregada de fé e com o 
simbolismo do folclore bra-
sileiro estampado do rosto 
dos participantes. Assim 
ocorreu na sexta-feira pas-
sada, 6, uma homenagem 
da Folia de Reis Penitentes 
da Luz do Mundo, realizada 
diante do presépio mon-
tado no coreto da Praça 
Coronel Antônio Pinto, em 

Cordeiro.
 O ato foi marcado 

pelos tradicionais cânti-
cos de louvor pelo ‘Dia de 
Santos Reis’, segundo a 
tradição cristã, aquele em 
que Jesus Cristo recém-
-nascido recebeu a visita de 
‘magos do oriente’ (Mateus 
2:1), os três Reis Magos, o 
que ocorrera exatamente 
no dia 6 de janeiro. 
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Prefeitura de Cordeiro 
conquista uma ambulância

Em meio a tantas turbu-
lências nesse início de governo, 
Luciano Batatinha e Maria Helena 
reconhecem que a terça-feira, 10, 
reservou boas notícias. Após rece-
berem do presidente da ACIACOR 
a confi rmação de parceria em di-
versas frentes, prefeito e vice-pre-
feita de Cordeiro recepcionaram 
os senhores Jorge Israel, Ary de 
Souza e Aroldo Vieira, assessores 
do deputado federal Cabo Daciolo.

Durante o encontro, do 
qual também participou o secretá-
rio de Defesa Civil, Ailton Taveira, a 
excelente notícia foi dada por Jor-
ge Israel, secretário parlamentar 
de Daciolo, que confi rmou para o 
mês de fevereiro a entrega de uma 
ambulância totalmente equipada 
para integrar a Frota Municipal de 
Veículos da Prefeitura de Cordeiro.
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Populares também gravaram os cânticos em louvor aos três Reis Magos Luciano e Maria Helena ouvem atentamente o discurso do Tenente Laudeir

Cícero Marra

Ricardo Vieira

Autoridades cordeirenses receberam material informativo ao fim do encontro

Ricardo Vieira

Folia de Reis marca 
respeito ao folclore e 

à tradição religiosa em 
Cordeiro

ACIACOR estreita 
laços com Prefeitura de 

Cordeiro

Luciano Batatinha assume 
presidência da Junta 
de Serviço Militar de 

Cordeiro

Satélite 
de estudantes 
brasileiros entra 
em órbita nesta 
segunda (16)

    Trabalhando na 
tentativa de solucionar de-
zenas de questões emer-
genciais da Prefeitura de 
Cordeiro, cuja situação 
eles não cansam de afi r-
mar que é extremamente 
grave, especialmente no 
que diz respeito às con-
dições organizacionais e 
fi nanceiras, Luciano Bata-
tinha e Maria Helena obti-
veram excelente notícia 

nesta terça-feira, dia 10.
Após receberem a 

visita de Elesbão Mattos, 
presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola de Cordeiro 
(ACIACOR), que foi ao 
gabinete junto com o se-
cretário de Governo, Már-
cio Leal, prefeito e vice 
ouviram do dirigente a 
confi rmação.
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Aconteceu na tar-
de de terça-feira, 10, a 
solenidade de posse do 
prefeito Luciano Ramos 
Pinto como novo presi-
dente da Junta de Ser-
viço Militar de Cordeiro.

 O ato solene, re-
alizado no gabinete do 
prefeito, foi presidido pelo 
1º Tenente Laudeir Jar-
dim Gomes, delegado da 
4ª Delegacia do Serviço 

Militar. A cerimônia con-
tou ainda com a presença 
da vice-prefeita, Maria 
Helena Coelho Pinto Vas-
concelos, dos vereadores 
Thiago Macedo, Marcelo 
Duarte e Fabíola Carva-
lho, DA SECRETÁRIA 
DA Junta Militar, Eloá 
Bastos, de secretários de 
governo e de familiares 
do prefeito.
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Luciano e Elesbão durante a conversa realizada no gabinete do prefeito

Ricardo Vieira
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O governo federal 
liberou, semana passada, 
o repasse de R$ 137,96 
milhões para garantir a 
autonomia das institui-
ções federais de ensino 
superior vinculadas ao 
Ministério da Educação. O 
recurso foi destinado prin-
cipalmente para custeio de 
despesas e manutenção 
das instalações.

Do total investido, 

R$ 96,61 milhões foi dire-
cionado para as universi-
dades federais, incluindo 
repasses para hospitais 
universitários. Já a rede 
federal de educação pro-
fi ssional, científi ca e tec-
nológica recebeu R$ 39,07 
milhões.

Nos valores libe-
rados também estão in-
clusos R$ 15,27 milhões 
voltados à assistência 

estudantil. Objetivo é ga-
rantir a permanência dos 
estudantes de baixa renda 
tanto nas instituições de 
ensino superior como na 
rede federal de educação 
profissional, científica e 
tecnológica.

Desde o dia 13 de 
maio de 2016, a atual 
gestão do MEC destinou 
mais de R$ 6 bilhões às 
instituições federais. Os 

investimentos também 
contemplaram o Instituto 
Nacional de Educação de 
Surdos (Ines), o Instituto 
Benjamin Constant (IBC) 
e a Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj), que, 
somente nesta última libe-
ração, receberam R$ 2,27 
milhões. 

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações do 
MEC.

N a  s e x t a - f e i r a 
(13), o ministro da Ciên-
cia, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações, 
Gilberto Kassab, escla-
receu que não haverá 
mudanças no modelo 
atual de planos de banda 
larga fi xa.

Com isso, não ha-
verá limite de dados para 
internet fi xa no País. Além 
disso, está em tramitação 
no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei 79/2016, 
que prevê mudanças na 
legislação de banda lar-
ga.  

Segundo a Anatel, 
o número de contratos do 
serviço banda larga fi xa 
no Brasil  cresceu 0,32% 
em novembro de 2016, 
em relação ao mês ante-
rior. Foram adicionados à 
rede 84.101 assinantes. 
No total, são 26.721.608 

acessos de banda larga 
no País. Nos últimos doze 
meses, o serviço aumen-
tou 5,06%, at ingindo 
1.286.277 assinaturas.

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações do 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Anatel

O Ministér io da 
Saúde informou, em nota, 
que continua apoiando 
Minas Gerais e municí-
pios na investigação de 
casos suspeitos de febre 
amarela silvestre.

Duas equipes da 
pasta estão atuando pre-
sencialmente nas loca-
l idades com relato de 
casos e estabelecendo 
medidas de controle. Na 
quinta-feira (12), a Secre-
taria Estadual de Saúde 
do estado atualizou os 
dados da doença.

Até o momento, 
existem 20 casos pro-
váveis, sendo 10 óbi-
tos prováveis. No total, 
são 110 casos suspeitos 
notificados e 30 mortes 
suspeitas da doença em 

21 municípios, que já 
fazem parte da área de 
recomendação para va-
cinação, assim como o 
resto do estado.

O vírus se mantém 
naturalmente em um ciclo 
silvestre de transmissão, 
que envolve primatas não 
humanos (hospedeiros 
animais) e mosquitos sil-
vestres. O Ministério da 
Saúde realiza a vigilância 
de epizootias desde 1999 
com objetivo de verificar 
e antecipar a ocorrência 
da doença.

Assim é possível 
fazer a intervenção opor-
tuna para evitar casos 
humanos, por meio da 
vacinação das pessoas 
e também evitar a urba-
nização da doença por 

meio do controle de ve-
tores nas cidades.

O macaco, princi-
pal hospedeiro e vítima da 
doença, funciona como 
sentinela, indicando que 
o vírus está circulando 
em determinada região.

Vacinação
A imunização con-

tinua sendo a indicação 
principal. A vacinação 
imediata deve ser admi-
nistrada, preferencial-
mente, em pessoas que 
vivem em áreas rurais 
dos municípios com ca-
sos suspeitos e a pesso-
as que nunca se imuniza-
ram contra a doença.

O Ministér io da 
Saúde destaca que to-
dos os estados estão 
abastecidos com a vaci-

na e o País tem estoque 
suficiente para atender 
toda a população nas 
situações recomendadas.

Semana passada, 
a pasta enviou 735 mil 
vacinas a Minas Gerais, 
o que totaliza mais de 1 
milhão de doses ao esto-
que estadual.

A Organ i zação 
Mundial da Saúde con-
sidera que apenas uma 
dose da vacina já é sufi-
ciente para a proteção por 
toda a vida. No entanto, 
como medida adicional 
de proteção, o governo 
mantém o esquema de 
duas doses da vacina no 
Calendário Nacional, sen-
do uma aos nove meses 
de idade e um reforço aos 
quatro anos.

O satélite Tancre-
do-1, desenvolvido por 
estudantes do ensino 
fundamental de uma es-
cola pública em Ubatuba 
(SP), entrará em órbita 
nesta segunda-feira (16), 
às 8h50 (horário de Bra-
sília), a partir do módulo 
japonês da Estação Espa-
cial Internacional (ISS, na 
sigla em inglês).

A entrada do Tan-
credo-1 em órbita poderá 
ser vista pela internet no 
canal da agência espacial 
japonesa (Jaxa, na sigla 
em inglês) no YouTube. 

Com 9 centímetros 
de diâmetro, 13 centíme-
tros de altura e pesando 
700 gramas, o nanos-
satélite Tancredo-1 foi 
totalmente construído no 
Brasil e tem o apoio do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe) 

e da Agência Espacial 
Brasileira (AEB) – ambas 
entidades vinculadas ao 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC). 
A iniciat iva também é 
reconhecida por ter os 
mais jovens estudantes 
integrados a um projeto 
espacial.

O artefato ficará 
na órbita da Terra, a 400 
quilômetros de altitude, 
e será ferramenta de um 
experimento que estuda 
a formação de bolhas 
de plasma na atmosfera, 
fenômeno que interfere 
na captação de sinais 
de satélite e em antenas 
parabólicas em países 
localizados na linha do 
Equador, por exemplo.

O satélite também 
carrega um gravador que 
propaga uma mensagem 

gravada pelos estudan-
tes.  O Tancredo-1 foi 
ao espaço no dia 9 de 
dezembro, por meio de 
um foguete lançado pela 
Jaxa.

História
Professor na Es-

cola Municipal Presiden-
te Tancredo de Almeida 
Neves, o coordenador do 
projeto, Cândido Moura, 
conta que a ideia de en-
volver os estudantes no 
lançamento de um satélite 
surgiu em 2010, quan-
do ele soube que uma 
empresa americana co-
mercializava um kit para 
lançamento de satélites 
de pequeno porte. A partir 
daí, ele correu atrás dos 
recursos e de assessoria 
técnica. Com a ajuda do 
Inpe, foi criado um pro-
grama de treinamento dos 
alunos nas áreas de física 

e eletrônica.
Com a construção 

do equipamento conclu-
ída, foi a vez de entrar 
em cena a parceria com 
a AEB, que arcou com 
os custos para testar o 
funcionamento do satélite 
no espaço e do voo até a 
ISS. O projeto do nanos-
satélite teve a participa-
ção de seis estudantes. 
Hoje, a escola conta com 
um projeto chamado Uba-
tubaSat, que desenvolve 
o interesse dos alunos 
pela ciência e tecnologia 
e já atendeu pelo menos 
700 crianças.

Educação
Os alunos envol-

vidos com o satélite já 
viajaram para o Japão 
para apresentar o traba-
lho desenvolvido em um 
congresso aeroespacial e 
também para os Estados 

Governo federal repassa R$ 137 milhões para institutos de ensino superior

Dados de banda larga não serão limitados, diz Kassab

Governo atualiza casos de febre amarela em Minas Gerais

Satélite de estudantes brasileiros entra em órbita nesta segunda (16)

Para intensificar 
as ações de vacinação, 
o governo do estado, em 
conjunto com os municí-
pios, está fazendo bus-
ca ativa nas localidades 
onde foram registrados 
casos suspeitos da do-
ença na zona rural dos 
municípios.

Postos de saúde 
móveis serão montados 
nas regiões onde estão 
ocorrendo os casos sus-
peitos, além da amplia-
ção do horário de funcio-
namento das unidades.

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações do 
Ministério da Saúde

Unidos, onde conheceram 
a Agência Espacial Ameri-
cana (Nasa).  O professor 
Moura conta que a maior 
conquista do projeto é o 
aprendizado dos estu-
dantes.

“Até chegar à fina-
lização do satélite, a gen-
te tinha construído uma 
meia dúzia de modelos. 
Pra gente, o que importa é 
o aprendizado. O satélite 

é um produto”, explica.
Para ele, o projeto 

mostra que é possível 
criar um modelo diferente 
de atuação das escolas. 
“A escola precisa ser algo 
mais aberto, trabalhar 
junto com os institutos de 
pesquisa, estar envolvida 
na comunidade, levar ex-
periências reais para os 
alunos”, conclui.

Fonte: MCTIC
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO – RJ

Ata da 1ª Sessão Extraordinária do 1º Período de Legislatura da 
Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, realizada ao 
primeiro dia do mês de janeiro de 2017, às 10h00min, no Ginásio de Esportes 
da Escola Municipal Lameira de Andrade, sob a Presidência do Ver. Ocimar 
Merim Ladeira e que contou com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da 
Silva Leite, Ciro Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo 
Guimarães, José Augusto Filho, Ozeas da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, 
Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva Campanate. Dando início aos trabalhos, 
o Presidente declarou que estando presentes à maioria absoluta dos vereadores 
eleitos e empossados, e cumprindo o que dispõem os Art. 19, Inc. I e o Art. 22-
“A”, da Lei Orgânica Municipal, bem como o disposto no Art. 6º, § 3º e 7º do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, passaria a eleição da Mesa Diretora 
para o Biênio 2017/2018, ocasião em que convidou o Ver. Hugo de Azevedo 
Guimarães para servir de Secretário Ad Hoc, e informou aos presentes que a 
votação seria aberta. Conforme lhe foi solicitado, o secretário informou que 
02 (duas) chapas haviam sido registradas, a primeira delas, denominada Chapa 
01 composta pelos seguintes Membros: Presidente: Ocimar Merim Ladeira; 
Vice-Presidente: José Augusto Filho; 1º Secretário: Ozeas da Silva Pereira; 2º 
Secretário: Ralfy Matias Moreira. A segunda chapa, denominada Chapa 02, fi cou 
assim composta: Presidente: Paulo Henrique Ferreira; Vice-Presidente: Emanuela 
Teixeira Silva; 1º Secretário: Carlos Tadeu da Silva Leite; 2º Secretário: João 
Bôsco de Paula Bon Cardoso. A seguir, o Presidente convidou nominalmente 
e em ordem alfabética os vereadores para proferirem seus votos. Terminada 
a votação, o Presidente solicitou que o Secretário dos trabalhos informasse o 
resultado da votação, e este informou que, a Chapa 01 obteve 06 (seis) votos e 

a Chapa 02 obteve 05 (cinco) votos. Sendo assim, o Presidente dos trabalhos 
declarou eleito e empossado os membros da Chapa 01 para Mesa Diretora da 
Câmara no Biênio 2017/2018, que assim fi cou constituída: Presidente: Ocimar 
Merim Ladeira; Vice-Presidente: José Augusto Filho; 1º Secretário: Ozeas da 
Silva Pereira; 2º Secretário: Ralfy Matias Moreira. Finalizando, o presidente 
dos trabalhos, Vereador Ocimar Merim Ladeira convidou os membros eleitos 
para ocuparem seus lugares na Mesa Executiva, aos quais cumprimentou e 
parabenizou pela eleição. Aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito 
e vice-prefeito eleitos, bem como parabenizou os vereadores eleitos, desejando 
a todos um excelente mandato em prol de Cantagalo.  Nada mais havendo a ser 
tratado o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão, 
que para constar, eu, Ozeas da Silva Pereira, 1º Secretário, lavrei a presente Ata 
que vai por mim assinada, pelo Presidente e pelo 2º Secretário. Cantagalo-RJ, 
em 1º de janeiro de 2017.

_________________________
1º Secretário  

_________________________ 
Presidente     

________________________
2º Secretário

EXTRATO DE CONTRATO - QUARTO TERMO 
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 

008/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2013

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

Contratada: SAPITUR – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA, INFORMÁTICA E TURISMO LTDA.

CNPJ: 01.563.165/0001-34
 
Objeto: Concessão de Licença para uso de Softwares de Contabilidade 

Pública, Tesouraria, Departamento de Pessoal, Bens Patrimoniais e Almoxari-
fado, Manutenção e Assistência Técnica Total.

Valor: R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais) mensais, durante o 
período em que vigorará este termo aditivo contratual, totalizando R$ 27.300,00 
(Vinte sete mil e trezentos reais).

Fundamento Legal: art. 57, IV, da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 3390.39.00-00–00 - Serviços de Pessoas Ju-
rídicas 

Prazo: de 01/01/2017 A 31/07/2017..

Data da Assinatura: 23 de dezembro de 2016.

Ocimar Merim Ladeira 
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

ACIACOR estreita laços com Prefeitura de Cordeiro

Luciano Batatinha assume presidência da Junta de Serviço Militar de Cordeiro

Trabalhando na tentativa de 
solucionar dezenas de questões 
emergenciais da Prefeitura de 
Cordeiro, cuja situação eles não 
cansam de afi rmar que é extre-
mamente grave, especialmente 
no que diz respeito às condições 
organizacionais e financeiras, 
Luciano Batatinha e Maria Helena 
obtiveram excelente notícia nesta 
terça-feira, dia 10.
Após receberem a visita de Eles-
bão Mattos, presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Cordeiro (ACIACOR), 
que foi ao gabinete junto com o 
secretário de Governo, Márcio 
Leal, prefeito e vice ouviram do 

dirigente a confi rmação de que a 
instituição está disposta a auxiliar 
a Administração Municipal no que 
for possível nesse momento de 
crise, oferecendo apoio logísti-
co, infraestrutura e parcerias no 
desenvolvimento de ações. E o 
que é melhor: sem ônus para a 
municipalidade.
Sem ter de onde tirar recursos 
para investir em diversos seg-
mentos do município, Luciano e 
Maria Helena confi rmam que até 
mesmo o setor de comunicação 
atravessa um período crítico, pois 
não há verbas, por menores que 
sejam, para sequer promover di-
vulgações de interesse da coleti-

vidade. Sensível quanto ao tema, 
o presidente da ACIACOR cedeu 
o sistema de sonorização de rua 
da entidade para atender gratui-
tamente à Prefeitura de Cordeiro 
nas divulgações necessárias.
Outra parceria importante se 
dará através do Projeto Verão. 
Idealizado pela Associação Co-
mercial, em fase fi nal de análise, 
a proposta é garantir que a po-
pulação cordeirense tenha direito 
a entretenimento e lazer com a 
realização de shows musicais 
em praça pública ainda durante 
o verão. “Estamos concluindo o 
projeto, que ao sair do papel será 
realizado sem nenhum custo para 

o Governo Municipal”, explica 
Elesbão.
Voltada à defesa dos interesses 
comerciais de seus associados, 
o que contribui paralelamente 
com o crescimento do município, 
a ACIACOR também acena com 
a possibilidade de realização 
da FEPRO/CORDEIRO (Feira 
da Promoção) para valorizar o 
comércio, a indústria e o setor 
agrícola cordeirenses. A feira 
aconteceria no período próximo 
à Exposição Agropecuária e ser-
viria para aquecer a economia 
local, além de dar visibilidade a 
cidade por ser um atrativo para 
centenas de munícipes e visi-

tantes. 
“Somos gratos à ACIACOR e ao 
presidente Elesbão Mattos pela 
iniciativa, que será indispensável 
para a Prefeitura de Cordeiro. O 
momento é de união e nada me-
lhor que abraçarmos o município, 
mostrarmos que estamos juntos 
e solidários na tentativa de reer-
guermos Cordeiro. Espero que 
essa atitude sirva de exemplo 
para as demais instituições de 
todos os setores. Estamos de 
braços abertos e todo tipo de 
ajuda será bem-vinda”, declarou 
Luciano Batatinha.  
      Assessoria de Imprensa/Pre-
feitura de Cordeiro

 Aconteceu na tarde de 
terça-feira, 10, a solenidade de 
posse do prefeito Luciano Ramos 
Pinto como novo presidente da 
Junta de Serviço Militar de Cor-
deiro.
 O ato solene, realizado no 
gabinete do prefeito, foi presidido 
pelo 1º Tenente Laudeir Jardim 
Gomes, delegado da 4ª Delegacia 
do Serviço Militar. A cerimônia 
contou ainda com a presença da 

vice-prefeita, Maria Helena Coe-
lho Pinto Vasconcelos, dos vere-
adores Thiago Macedo, Marcelo 
Duarte e Fabíola Carvalho, DA 
SECRETÁRIA DA Junta Militar, 
Eloá Bastos, de secretários de go-
verno e de familiares do prefeito.
               Antes de assinar o livro 
de atas ratificando sua posse 
na presidência da Junta Militar 
de Cordeiro, o prefeito Luciano 
Batatinha ouviu atentamente 

o pronunciamento do Tenente 
Laudeir, que o parabenizou pelo 
apoio destinado à entidade e falou 
sobre a importância dos jovens se 
alistarem no serviço militar. 
Diante das bandeiras do Brasil, 
do Estado do Rio de Janeiro e 
de Cordeiro, observado pelos 
convidados, o prefeito proferiu o 
juramento, dirigido pelo Tenente 
Laudeir, e em seguida foi assi-
nado o Termo de Posse por ele 

e pelas testemunhas presentes 
ao evento.
               Em seu discurso, Luciano 
teceu elogios ao Tenente Laudeir 
e ressaltou que a Administração 
Municipal estará sempre à dis-
posição da Junta Militar em tudo 
o que for possível para garantir o 
bom funcionamento da entidade, 
especialmente para que os cida-
dãos possam cumprir com suas 
obrigações militares. 

“Sinto-me honrado em tomar 
posse como presidente da Junta 
do Serviço Militar. É com imensa 
satisfação e comprometimento 
que participo dessa solenidade 
idealizada pelo Exército Brasilei-
ro, instituição fundamental para 
a segurança e a tranquilidade do 
nosso país e do povo brasileiro”, 
disse o prefeito Luciano Batatinha.
         Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Folia de Reis marca respeito ao folclore e à tradição religiosa em Cordeiro
 Uma apresentação sim-
ples e sucinta, mas carregada de 
fé e com o simbolismo do folclore 
brasileiro estampado do rosto dos 
participantes. Assim ocorreu na 
sexta-feira passada, 6, uma ho-
menagem da Folia de Reis Peni-
tentes da Luz do Mundo, realizada 
diante do presépio montado no 
coreto da Praça Coronel Antônio 
Pinto, em Cordeiro.
 O ato foi marcado pelos 

tradicionais cânticos de louvor 
pelo ‘Dia de Santos Reis’, segun-
do a tradição cristã, aquele em 
que Jesus Cristo recém-nascido 
recebeu a visita de ‘magos do 
oriente’ (Mateus 2:1), os três Reis 
Magos, o que ocorrera exata-
mente no dia 6 de janeiro. Para 
a comunidade católica, o dia se 
refere à lembrança de Belchior, 
Gaspar e Baltazar, data em que 
ainda se encerram os festejos 

natalícios, quando são desarma-
dos os presépios e retirados os 
enfeites alusivos à data.
 Luiz Antônio Cavalhei-
ro, secretário de Educação de 
Cordeiro, que responde interina-
mente sem ônus pela Secretaria 
de Cultura, diz se tratar de uma 
manifestação admirável, que pre-
cisa ser preservada e, por isso, o 
próprio presépio foi devidamente 
modifi cado, observados os posi-

cionamentos de cada peça em 
seu interior, seguindo as orienta-
ções dos mestres reiseiros, que 
dominam plenamente o tema. 
“Também trocamos o lugar onde o 
presépio estava posicionado para 
atender solicitação dos foliões, 
já que na esquina da rodoviária 
o constante tráfego de veículos 
acabava ocasionando transtor-
nos durante a apresentação das 
folias”, esclareceu.

 Diretor de Cultura local, o 
artista Cássio Campos destacou o 
trabalho da agremiação na sexta-
-feira. “Foi emocionante. Aproveito 
para agradecer aos integrantes da 
Folia de Reis Penitentes da Luz do 
Mundo por terem nos proporciona-
do momentos de conhecimento da 
tradição e valorização de nosso 
folclore popular”, declarou.    
 Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Embraer entrega 225 aeronaves em 2016
Divulgação

Em 2016, a Embraer entregou 108 
aeronaves para o mercado de aviação co-
mercial e 117 para o mercado de aviação 
executiva, sendo 73 jatos leves e 44 jatos 
grandes. O total de 225 aeronaves para 
esses dois mercados representa o maior 
volume de entregas realizadas dos últimos 
seis anos da empresa.

A Embraer destaca que durante o 
quarto trimestre de 2016, a empresa con-
seguiu entregar 32 jatos para o mercado de 

aviação comercial e 43 para o de aviação 
executiva, sendo 25 jatos leves e 18 jatos 
grandes.  Em 31 de dezembro, a carteira 
de pedidos firmes a entregar (backlog) 
totalizava USD 19,6 bilhões. 

Na aviação comercial, os destaques 
do último trimestre de 2016 foram: a entre-
ga do E-Jet de número 1.300 para a Tianjin 
Airlines, da China; o início das operações 
de E170 na Rússia  e a assinatura de um 
contrato com a United Airlines para a venda 

de 24 jatos E175.
Com sede no Brasil, a Embraer 

projeta, desenvolve, fabrica e comercializa 
aeronaves e sistemas, além de fornecer 
suporte e serviços de pós-venda. Em se-
tembro, durante viagem à China, o presi-
dente da República, Michel Temer, assinou 
a venda de dois jatos Phenom 300, da 
Embraer, para a companhia Colorful Yun-
nan, e de cinco jatos E190 para a Colorful 
Guizhou Airlines.
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Prefeitura de Cordeiro conquista uma ambulância
Ricardo Vieira

Em meio a tantas turbu-
lências nesse início de governo, 
Luciano Batatinha e Maria Helena 
reconhecem que a terça-feira, 10, 
reservou boas notícias. Após rece-
berem do presidente da ACIACOR 
a confirmação de parceria em 
diversas frentes, prefeito e vice-
-prefeita de Cordeiro recepcionaram 
os senhores Jorge Israel, Ary de 
Souza e Aroldo Vieira, assessores 
do deputado federal Cabo Daciolo.

Durante o encontro, do qual 
também participou o secretário de 
Defesa Civil, Ailton Taveira, a ex-
celente notícia foi dada por Jorge 
Israel, secretário parlamentar de 
Daciolo, que confi rmou para o mês 
de fevereiro a entrega de uma am-
bulância totalmente equipada para 
integrar a Frota Municipal de Veícu-
los da Prefeitura de Cordeiro, cuja 
aquisição é proveniente de emenda 
federal viabilizada pelo parlamentar 
fl uminense e destinada a atender 
diversos municípios do interior do 
estado. “Esse auxílio vem em boa 
hora, pois enfrentamos uma onda de 
problemas e a saúde é certamente o 

setor que demanda maior urgência 
de soluções”, confi rmou Batatinha. 

Também como parte comple-
mentar da pauta da reunião, os três 
representantes do deputado Cabo 
Daciolo conversaram com Luciano 
e Maria Helena sobre a possibilida-
de de instalação de dois projetos 
concebidos pelo parlamentar e que 
já vem sendo apresentado noutras 
regiões do Estado do Rio de Janei-
ro: Gabinete de Gestão Integrada e 
Plano Municipal de Ordem Pública.

No primeiro caso, como o 
deputado tem raízes no Corpo de 
Bombeiros e sempre defendeu e va-
lorizou a classe, o objetivo é fomen-
tar ações voltadas ao desenvolvi-
mento de atividades com crianças e 
jovens em idade escolar, priorizando 
os projetos Bombeiro Mirim e Agente 
Mirim de Defesa Civil, cujos cursos, 
inclusive, já foram ministrados com 
sucesso no município e em cidades 
vizinhas em outras épocas. 

Quanto ao Plano de Ordem 
Pública, o avanço da violência e cri-
minalidade e a consequente neces-
sidade de aumentar a segurança da 

população converge com o projeto, 
que seria alicerçado no monitora-
mento de pontos cruciais e críticos 
a fi m de garantir a manutenção da 
ordem e a tranquilidade dos mora-
dores em todos os bairros. “O que 
o Cabo Daciolo pretende é estreitar 
os laços com o interior para que haja 
sempre essa interação”, esclareceu 
Jorge Israel.

Dizendo-se receptivos a tudo 
que possa se converter no bem-
-estar da população cordeirense, em 
contrapartida Luciano e Maria Hele-
na disseram que o município estará 
sempre aberto ao diálogo com au-
toridades que, assim como o Cabo 
Daciolo, entendam as difi culdades 
das administrações das cidades in-
terioranas. “Certamente nós, nossa 
equipe de trabalho e a população 
local iremos receber o deputado 
Daciolo da melhor forma possível 
quando da entrega da ambulância. 
Afi nal, quem tem essa sensibilidade 
merece nosso respeito”, declarou o 
prefeito de Cordeiro.

Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

CNPq destinará R$ 10,7 milhões a projetos 
de agroecologia e produção de alimentos

Brasil bate mais um recorde na exportação de café
Vendas do café arábica e o café solúvel atingiram, em 2016, o maior volume anual desde o início das 

exportações do produto no País. Setor faturou US$ 5,4 bilhões de receita cambial

Projetos voltados à agroecolo-
gia e à produção orgânica de alimentos 
irão receber R$ 10,7 milhões do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científ ico e Tecnológico (CNPq), 
vinculado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC). As propostas podem 
ser enviadas até 10 de março.

O edital está disponível na pá-
gina do CNPq. A chamada vai apoiar 
projetos de criação e manutenção de 
núcleos de estudo em agroecologia e 
produção orgânica, além de Centros 
Vocacionais Tecnológicos (CVTs) de 
agroecologia e produção orgânica.

Dos R$ 10,7 milhões previstos, 
R$ 2 milhões são do orçamento do 
MCTIC, R$ 2 milhões oriundos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), R$ 3 milhões 
do Ministério da Educação (MEC) e 
outros R$ 3,7 milhões da Casa Civil. O 

resultado do edital está previsto para 
ser divulgado em julho.

Participação
Podem participar instituições 

da Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica; 
instituições públicas estaduais de 
Educação Profissional e Tecnológica; 
e universidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos.

A diretora de Políticas e Progra-
mas para Inclusão Social da Secretaria 
de Políticas e Programas de Pesquisa 
e Desenvolvimento (Seped), Sônia 
da Costa, explica que esta é a sexta 
chamada voltada à temática lançada 
com apoio do MCTIC. Atualmente, já 
existem 163 núcleos de estudo e CVTs 
de agroecologia implantados em todo 
o País.

“O objetivo é desenvolver pro-
jetos de ensino e pesquisa voltados 
para a sustentabilidade da agricultura 

As exportações dos cafés do Bra-
sil superaram o volume de 34 milhões de 
sacas de 60 kg em 2016, das quais 29,56 
milhões de foram de café verde arábica, 
580,31 mil sacas de café robusta, 29,2 mil 
de café Torrado & Moído e 3,83 milhões 
de café solúvel.

De acordo com o Conselho dos 
Exportadores de Café do Brasil – CeCafé, 
responsável pelo relatório, o café arábica 
e o café solúvel embarcados ano passado 
atingiram o maior volume anual desde o 
início das exportações de café do Brasil.

O Conselho mostrou que as expor-
tações dos Cafés do Brasil geraram apro-
ximadamente US$ 5,4 bilhões de receita 
cambial em 2016 e representaram 6,4% 
do total das exportações do agronegócio 
brasileiro nesse ano, que foi de US$ 84,9 
bilhões.

Nesse relatório constam os maiores 
continentes que importaram café brasilei-

ro no ano passado: Europa, com 18,42 
milhões de sacas; América do Norte, com 
7,60 milhões de sacas; Ásia, 5,95 milhões; 
e América do Sul, 1,17 milhões. Os conti-
nentes África, Oceania e América Central 
juntos foram responsáveis pela importação 
de aproximadamente 860 mil sacas de café 
do Brasil.

Com relação especificamente 
ao mês de dezembro de 2016, o relató-
rio apontou que foram exportadas 3,07 
milhões de sacas de café, que geraram 
receita cambial de US$ 557 milhões 
para o Brasil. As exportações de cafés 
verdes foram de 2.748.710 sacas (sendo 
2.737.673 sacas de arábica e 11.037 sacas 
de robusta) e as de cafés industrializados 
corresponderam a 320.268 sacas (319.331 
sacas de café solúvel e 937 sacas de café 
torrado e moído).

Portal Brasil, informações da Em-
brapa

Divulgação

Divulgação

e para a produção de alimentos sau-
dáveis, com a redução do uso de agro-
tóxicos. Essa política está relacionada 
ao Plano Nacional da Agroecologia e 

Produção Orgânica (Planapo) e ao 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar”, diz.

Fonte: MCTIC


