Novas regras cortam
gastos com juros do cartão
de crédito em 50%
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Agricultura familiar
recebeu R$ 197,5 milhões
em 2016

Petrobras reduz preços
do diesel e da gasolina
nas refinarias

Bandeira tarifária
continuará verde
em fevereiro

No último ano, a comercialização de produtos da
agricultura familiar recebeu apoio de R$ 197,5 milhões da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Os recursos beneficiaram quase 30 mil agricultores.
Pág 02

A Petrobras anunciou a redução dos preços do diesel
e da gasolina, nas refinarias, em 5,1% e 1,4% respectivamente. Os novos valores começaram a ser aplicados desde
sexta-feira (27). Pelos cálculos da estatal, se o ajuste for
repassado integralmente ao consumidor final.
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A bandeira tarifária da conta de energia elétrica continuará verde em fevereiro. Segundo o relatório do Programa
Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema (ONS), a condição hidrológica favorável possibilitou o
acionamento de térmica com Custo Variável Unitário (CVU) .
Pág 02

151 anos de Euclides da Cunha
são lembrados por solenidade em Cantagalo

APAE recebe
‘subvenção
atrasada’ pela
administração
passada
c
m
y
k

Na terça-feira, 24,
juntamente com sua secretária de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos, Letícia Reis, o prefeito de Cordeiro, Luciano
Batatinha, recebeu em seu
gabinete a presidente da
APAE/Cordeiro, Silvana dos
Santos Monnerat, que na
oportunidade estava acompanhada da ex-presidente
da entidade e atual funcionária, Sandra Toledo. A
APAE cuida de crianças e
jovens com necessidades
especiais.
Pág 02

ASCOM/Cantagalo

No ultimo dia 20 de Janeiro, além do
dia de São Sebastião, Cantagalo também
tem uma importante comemoração histórico
cultural, dia do aniversário do ilustre escritor

Cordeiro reafirma seu
compromisso com a
cultura
c
m
y
k

cantagalense Euclides da Cunha.
Euclides Rodrigues Pimenta da
Cunha nasceu em Cantagalo (RJ), em 20
de janeiro de 1866, e faleceu no Rio de Ja-

Desenvolvimento Social
movimenta CRAS
do Manancial

Cícero Marra

neiro, em 15 de agosto de 1909. Foi escritor,
sociólogo, repórter jornalístico, historiador e
engenheiro.
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Cordeiro realiza
reparos em
canil local
Divulgação

Cícero Marra

Equipe da Secretaria de Cultura também foi apresentada aos conselheiros

Garotada do Manancial ficou bem à vontade com os profissionais do CRAS

Funcionários providenciaram os serviços de reparo no Canil Municipal

Reconhecido como
‘celeiro de artistas’, Cordeiro tem orgulho de sua
diversidade cultural. Músicos, atores, artesãos,
artistas plásticos, escritores, desenhistas, chargistas, bordadeiras e uma
infinidade de artífices de
variados gêneros disseminam o nome da terra nos
quatro cantos do país e
exterior. Com o propósito

Inteiramente voltado aos atendimentos sócio-assistenciais das famílias, as unidades do CRAS
– Centro de Referência da
Assistência Social – atuam
para minimizar os problemas onde existam altos
índices de vulnerabilidade
e risco social. Com profissionais treinados e, portanto, experientes no contato
direto com a população, o

Ao constatar algumas carências no Depósito
de Animais (Canil de Cordeiro), no bairro Manancial,
e visando o bem-estar dos
cães recolhidos e conduzidos até a entidade, a Secretaria de Meio Ambiente
providenciou serviços de
reparo no local.
Funcionários da
Secretaria de Obras e da
empresa prestadora de ser-

de garantir a manutenção
dessa diversidade e abrir
espaço para que os artistas continuem brilhando,
a Secretaria de Cultura
realizou na segunda-feira,
23, no Centro de Inclusão
Digital Dilta Feijó, a primeira reunião do ano com o
Conselho Municipal de
Política Cultural, presidido
por José Amaro Mansur.
Pág 05

CRAS é uma ferramenta
fundamental na política de
assistência social.
Como conta a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos de Cordeiro,
Letícia Reis, na prática o
que ocorre é o desenvolvimento de ações continuadas de proteção social às
famílias.
Pág 05

viços de limpeza e coleta
de lixo atenderam prontamente à solicitação do secretário de Meio Ambiente,
Amarildo Lanes, reparando
encanamento e recolocando em funcionamento
a caixa d’água. “Apenas
cumprimos nossa obrigação, pois se trata de uma
questão de consciência e
respeito aos animais”.
Pág 05
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APAE recebe ‘subvenção atrasada’ pela administração passada
Ricardo Vieira

Na terça-feira, 24, juntamente
com sua secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
Letícia Reis, o prefeito de Cordeiro,
Luciano Batatinha, recebeu em seu
gabinete a presidente da APAE/
Cordeiro, Silvana dos Santos Monnerat, que na oportunidade estava
acompanhada da ex-presidente da
entidade e atual funcionária, Sandra
Toledo. A APAE cuida de crianças e
jovens com necessidades especiais.
Durante o encontro, o atual
prefeito – cumprindo determinação
judicial, em virtude do atraso no
pagamento da subvenção municipal, ato do governo que antecedeu

Luciano e Maria Helena na Prefeitura
de Cordeiro – entregou a dirigente o
que era de direito. Conforme a Lei
de Subvenção Municipal, a APAE
deveria ter recebido, no ano de 2016,
do Governo Municipal, o valor total
de R$ 77 mil. Contudo, só foram repassados 50% desse valor, deixando
a entidade em situação financeira
delicada, ficando, então, para a administração atual, a incumbência de
concluir o repasse, na ordem de R$
38, 5 mil.
Vale lembrar que o prefeito
Luciano Batatinha, como já havia justificado em entrevista anterior, diante
da crise financeira do município, em

2017 renovará apenas o contrato
de repasse de subvenção municipal
com a APAE, mostrando-se sensível
às causas sociais e recebendo o
título de ‘Prefeito Amigo da APAE’.
Por sua vez, a secretaria
Letícia Reis destacou a importância
da instituição no município. “Trata-se de um trabalho que promove e
articula ações de defesa de direitos,
prevenção, orientação, apoio à família e à melhoria da qualidade de
vida da pessoa com necessidades
especiais. Estaremos sempre de
portas abertas”, declarou.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Ao lado da secretária, prefeito entrega cheque confirmando o repasse a APAE

Agricultura familiar recebeu R$ 197,5 milhões em 2016
Divulgação

No último ano,
a comercialização de
produtos da agricultura
familiar recebeu apoio
de R$ 197,5 milhões da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab),
por meio do Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA).
Os recursos benefi ciaram quase 30 mil
agricultores vinculados a
associações e cooperativas de 477 municípios.
Desse montante,
cerca de R$ 184 milhões
(95,16% do total) foram
destinados à Compra

com Doação Simultânea
(CDS), pela qual pequenos produtores fornecem
alimentos diretamente
para as redes socioassistencial, de ensino, de
saúde e também para
equipamentos públicos
de segurança alimentar e
nutricional.
Nesta modalidade,
832 projetos receberam
investimento, o que gerou
benefício para mais de
27,8 mil agricultores.
Ao longo de 2017
e 2018, serão entregues
em escolas, hospitais,
restaurantes e cozinhas

comunitárias, presídios
e outras instituições um
total de 75.386.418 kg
de hortigranjeiros (38%
do total das aquisições),
frutas (27%), processados
(15%), grãos e oleaginosas (6%), pescados (3%),
laticínio (2%) e mel (1%).
Na modalidade de
Apoio à Formação de
Estoque pela Agricultura
Familiar (CPR Estoque)
foram R$ 9,57 milhões,
disponibilizados para 20
projetos, beneficiando
1,2 mil agricultores familiares que produzem
arroz, castanha-do-brasil

e de caju, feijão, geleia,
queijo, trigo e suco nos
estados do Acre, Bahia,
Mato Grosso, Rondônia e
Rio Grande do Sul.
Por fim, R$ 4 milhões foram aplicados na
compra de 1.139.469 kg
de sementes de milho,
feijão e arroz de 269 pequenos produtores, para
distribuição a agricultores
familiares nos estados de
Goiás, Mato Grosso do
Sul, Paraná, Piauí, Rio
Grande do Sul, Roraima
e Santa Catarina.
A aquisição de sementes ocorreu mediante

a apresentação de um
plano de distribuição por
um órgão público demandante, como o Instituto
Nacional de Colonização

e Reforma Agrária e secretarias estaduais de
agricultura.
Portal Brasil, com
informações da Conab

Petrobras reduz preços do diesel e da gasolina nas refinarias
Divulgação

A Petrobras anunciou a redução dos preços do diesel e da gasolina, nas refinarias,
em 5,1% e 1,4% respectivamente. Os novos
valores começaram a ser
aplicados desde sexta-feira (27).
Pelos cálculos da
estatal, se o ajuste for
repassado integralmente
ao consumidor final, o
diesel pode cair 2,6% ou
cerca de R$ 0,08 por litro
e a gasolina, 0,4% ou R$

0,02 por litro.
A redução nas refinarias não necessariamente chegará aos consumidores. A lei brasileira
garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados.
“Isso dependerá de repasses feitos por outros
integrantes da cadeia de
combustíveis, especialmente distribuidoras e
postos revendedores”,
informou a Petrobras.
Política de preços

As mudanças
anunciadas seguem a
política de preços da
estatal divulgada em outubro de 2016. A companhia reafirmou a intenção
de rever os preços pelo
menos uma vez a cada
30 dias, política que dá “a
flexibilidade necessária
para lidar com variáveis
com alta volatilidade”.
Segundo a Petrobras, os novos preços
mantêm a margem positiva em relação à pa-

ridade internacional. As
alterações são resultado
da valorização do real
desde a última revisão
de preços, de ajustes
na competitividade da
Petrobras no mercado
interno e da redução dos
preços dos derivados nos
mercados internacionais,
em particular do diesel,
que registrou elevação
de estoques por causa de
inverno menos rigoroso
do que o previsto no Hemisfério Norte, de acordo

com a estatal.
Portal Brasil, com

informações da Agência
Brasil

Bandeira tarifária continuará verde em fevereiro
Divulgação

A bandeira tarifária da
conta de energia elétrica continuará verde em fevereiro. Segundo o relatório do Programa
Mensal de Operação (PMO) do
Operador Nacional do Sistema
(ONS), a condição hidrológica
favorável possibilitou o acionamento de térmica com Custo
Variável Unitário (CVU) abaixo
de R$ 211,28 por megawatt-hora
(R$/MWh).
Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o sistema de bandeiras
tarifárias sinaliza o custo real da
energia gerada, possibilitando
aos consumidores o uso consciente da energia elétrica.
A bandeira tarifária não
é um custo extra na conta de

luz: é uma forma diferente de
apresentar um valor que já está
na conta de energia, mas que
geralmente passa despercebido.
O funcionamento é simples: as
cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará
mais ou menos em função das
condições de geração de eletricidade
De acordo com a regra,
as faixas de acionamento vigentes são as seguintes:
Bandeira verde
CVU da última usina térmica a ser despachada for inferior ao valor de 211,28 R$/MWh;
Bandeira amarela
CVU da última usina térmica a ser despachada for igual
ou superior a 211,28 R$/MWh e

inferior a 422,56 R$/MWh
Bandeira vermelha
Patamar 1: CVU da última usina térmica a ser despachada for igual ou superior
a 422,56 R$/MWh, e inferior ao
valor de 610,00 R$/MWh.
Patamar 2: CVU da última usina térmica a ser despachada for igual ou superior ao
valor de 610,00 R$/MWh.
Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente
e o consumidor tem a melhor
informação para usar a energia
elétrica sem desperdício.
As bandeiras sinalizam,
mês a mês, o custo de geração
da energia elétrica que será cobrada dos consumidores. Não
existe, portanto, um novo custo,

mas um sinal de preço que sinaliza para o consumidor o custo real da geração no momento
em que ele está consumindo a

energia, dando a oportunidade
de adaptar seu consumo, se
assim desejar.
Fonte: Aneel
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo
TERMO DE POSSE
TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o Senhor
Carlos Tadeu da Silva Leite, legalmente, diplomado, para prestar compromisso,
e tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato de
Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”. Em
seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Carlos Tadeu
da Silva Leite, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela
Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois de
lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira,
Ozeas da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio
Silva Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da
Silva Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora
Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o
Senhor José Augusto Filho, legalmente, diplomado, para prestar compromisso,
e tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato de
Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”. Em
seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão José Augusto
Filho, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira
Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois de lido, vai
assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de Cantagalo,
ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o Senhor
Paulo Henrique Ferreira, legalmente, diplomado, para prestar compromisso, e
tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Paulo
Henrique Ferreira, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois
de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira,
Ozeas da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio
Silva Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da
Silva Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora
Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o
Senhor Ciro Fernandes Pinto, legalmente, diplomado, para prestar compromisso,
e tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato de
Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”. Em
seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Ciro Fernandes
Pinto, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira
Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois de lido, vai
assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de Cantagalo,
ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira,
Ozeas da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio
Silva Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da
Silva Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora
Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o
Senhor João Bôsco de Paula Bon Cardoso, legalmente, diplomado, para prestar
compromisso, e tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o
seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente
o mandato de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral
do município”. Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o
Cidadão João Bôsco de Paula Bon Cardoso, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o
presente termo, que, depois de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e
pelo Presidente. Município de Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira,
Ozeas da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio
Silva Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da
Silva Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora
Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o
Senhor Ralfy Matias Moreira, legalmente, diplomado, para prestar compromisso,
e tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e
a Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Ralfy
Matias Moreira, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois
de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido a Senhora
Emanuela Teixeira Silva, legalmente, diplomada, para prestar compromisso, e
tomar posse no Cargo de Vereadora, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e
a Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado a Cidadã Emanuela
Teixeira Silva, Vereadora do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois
de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o Senhor
Ocimar Merim Ladeira, legalmente, diplomado, para prestar compromisso, e
tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Ocimar
Merim Ladeira, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois
de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o Senhor
Sérgio Silva Campanate, legalmente, diplomado, para prestar compromisso, e
tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Sérgio
Silva Campanate, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois
de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o Senhor
Hugo de Azevedo Guimarães, legalmente, diplomado, para prestar compromisso,
e tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e
a Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Hugo
de Azevedo Guimarães, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar,
eu, Emanuela Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo,
que, depois de lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente.
Município de Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, no ginásio de esportes da Escola Municipal Lameira de Andrade,
em Cantagalo, onde foi realizada a Sessão Legislativa de Instalação da Primeira
Legislatura, com a presença dos Vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro
Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João
Bôsco de Paula Bon Cardoso, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Ozeas
da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira, Ralfy Matias Moreira e Sérgio Silva
Campanate, em que assumiu a Presidência o Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, por ser o vereador presente mais idoso. Foi convidada a Vereadora Emanuela Teixeira Silva, para secretariar os trabalhos; tendo comparecido o Senhor
Ozeas da Silva Pereira, legalmente, diplomado, para prestar compromisso, e
tomar posse no Cargo de Vereador, prestando, em voz alta, o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Vereador, que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município”.
Em seguida, o Presidente declarou, legalmente, empossado o Cidadão Ozeas da
Silva Pereira, Vereador do Município de Cantagalo. Para constar, eu, Emanuela
Teixeira Silva, Secretária designada, lavrei o presente termo, que, depois de
lido, vai assinado pelo Vereador empossado e pelo Presidente. Município de
Cantagalo, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.

“Termo de Posse que assinam os Membros da Mesa Executiva da
Câmara Municipal de Cantagalo”.

Vereador empossado: ___________________________

Vereador empossado: ___________________________

Presidente: ___________________________

Presidente: ___________________________

Secretário: ___________________________

Secretário: ___________________________

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
nesta cidade, em Sessão Extraordinária desta Casa de Leis, o Presidente Ocimar
Merim Ladeira, levado a esta condição, conforme Art. 22-“A” da Lei Orgânica
Municipal e Art. 6º, § 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, no uso
de suas atribuições, empossa os Membros que comporão à Mesa Executiva da
Câmara para o Biênio 2017 a 2018.
Os Membros: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, respectivamente eleitos pelos Pares desta Casa, assinam esse Termo,
lido e assinado pelos empossados e por mim, Hugo de Azevedo Guimarães_____________ Secretário, que lavrei o presente Termo de Posse.
_________________________
Ocimar Merim Ladeira
Presidente
_________________________
José Augusto Filho
Vice-Presidente
__________________________
Ozeas da Silva Pereira
1º Secretário
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_________________________
Ralfy Matias Moreira
2º Secretário

Portaria nº 001/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Nomear, Ana Carolina Vieira de Jesus, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Ozeas da Silva
Pereira, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da
Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º
304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 012/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,
Resolve:

Resolve:
Nomear, Matheus Iunes Robadey, para exercer o Cargo em Comissão
de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Carlos Tadeu da Silva
Leite, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da
Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º
304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 002/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Nomear, Lauro José Dias Alves Horato, para exercer o Cargo em
Comissão de Relações Públicas e Comunicações, Símbolo DAS-2, de acordo com
o Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei Municipal
n.º 452/2000, de 27 de setembro de 2000.

Portaria nº 007/2017, de 02 de janeiro de 2017.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Resolve:
Nomear, Helcio Claudio Barbosa, para exercer o Cargo em Comissão
de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Paulo Henrique Ferreira,
Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da Resolução
n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º 304/2001,
de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.

Portaria nº 013/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“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.
Resolve:
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

Resolve:
Nomear, Maria Aparecida Rabêlo Guimarães, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador José Augusto
Filho, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da
Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º
304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 003/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 008/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 004/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Nomear, Solange Noronha Ramos, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete da Vereadora Emanuela Teixeira
Silva, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da
Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º
304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Resolve:

Resolve:
Nomear, Renata Huguenin de Souza, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Sérgio Silva
Campanate, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único,
da Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução
n.º 304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.

Nomear, Daniela David Correia de Souza, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessora Chefe do Controle Interno, Símbolo DAS-1, de acordo
com o Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Art. 1º,
da Resolução n.º 337/2003, de 09 de maio de 2003.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 014/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, do uso de suas atribuições legais”,
Resolve:
Nomear, Angelo Costa Machado, para exercer o Cargo em Comissão
de Diretor Geral, Símbolo DAS-1, de acordo com o Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei Municipal n.º 452/2000, de 27 de
setembro de 2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Portaria nº 009/2017, de 02 de janeiro de 2017.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Resolve:
Nomear, Joselia de Oliveira Couto Melengate, para exercer o Cargo
em Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Ralfy Matias
Moreira, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da
Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º
304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.

Portaria nº 015/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,
Resolve:

“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.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

Resolve:
Nomear, Sabrina Guzzo Rêgo, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Hugo de Azevedo Guimarães,
Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da Resolução
n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º 304/2001,
de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 005/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Portaria nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 006/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Resolve:

PORTARIA Nº 016/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.
Nomear, Rogerio Ferreira Alves, para exercer o Cargo em Comissão
de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Ocimar Merim Ladeira,
Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da Resolução
n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º 304/2001,
de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Resolve:
Nomear, Marcelino de Paula Mattos, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador João Bôsco de Paula
Bon Cardoso, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único,
da Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução
n.º 304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.

Nomear, Cleyton Teixeira Rodrigues, para exercer o Cargo em Comissão de Monitor de Viaturas, Símbolo DAS-2, de acordo com o Anexo II, da
Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei Municipal n.º 452/2000,
de 27 de setembro de 2000.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,
Resolve:
Nomear, Vanir Matos de Magalhães, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete da Presidência, Símbolo DAS-2, de acordo com o
Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei Municipal
n.º 452/2000, de 27 de setembro de 2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

Portaria nº 011/2017, de 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,
Resolve:
Nomear, Letícia Claudio Modesto, para exercer o Cargo em Comissão
de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Ciro Fernandes Pinto,
Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu Parágrafo único, da Resolução
n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração dada pela Resolução n.º 304/2001,
de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 27/09/2000.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Portaria nº 017/2017, de 02 de janeiro de 2017.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,
Resolve:
Nomear, Gerlane Ecard Carvalho Araujo, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor Técnico da Presidência, Símbolo DAS-II, de acordo com
a Resolução n.º 261/99, de 24 de junho de 1999.

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Resolve:

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Resolve:

Portaria nº 018/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Ângelo Costa Machado, Diretor Geral, matrícula n.º 8.431-0, para constituirem
a Comissão de Liquidação de Despesa da Câmara Municipal de Cantagalo.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Cessar os efeitos, a partir desta data, da Portaria n.º 011/2015, de 15
de janeiro de 2015 e, designar, a servidora do quadro permanente, Jane Bessa da
Silva Souza, Contabilista, matrícula n.º 1.074-0, e de acordo com o disposto no
Inciso VIII, do art. 7º da Resolução n.º 085/94, de 24/03/1994, designar, também,

Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Cordeiro reafirma seu compromisso com a cultura
Reconhecido como ‘celeiro de artistas’, Cordeiro tem
orgulho de sua diversidade cultural. Músicos, atores, artesãos,
artistas plásticos, escritores,
desenhistas, chargistas, bordadeiras e uma infinidade de
artífices de variados gêneros
disseminam o nome da terra nos
quatro cantos do país e exterior.
Com o propósito de garantir a
manutenção dessa diversidade e abrir espaço para que os
artistas continuem brilhando, a
Secretaria de Cultura realizou
na segunda-feira, 23, no Centro
de Inclusão Digital Dilta Feijó, a
primeira reunião do ano com o
Conselho Municipal de Política
Cultural, presidido por José
Amaro Mansur.

Sob liderança do secretário de Educação, Luiz Antônio
Cavalheiro – que responde interinamente pela Secretaria de
Cultura – e do diretor de Cultura
local, o ator Cássio Campos,
além de mostrar a logomarca
da entidade, intitulada ‘Cultura
Viva’, e apresentar a equipe
da Secretaria de Cultura, que
terá João Biott, Matheus Brum,
Sidilene Feijó e Rosangela Bandeira, além de Laura Maria,
Doraci Marçal, Karla Erthal e
Tahiana Robadey na Biblioteca
Municipal, o encontro prestou
esclarecimentos sobre o edital
de chamamento para o cadastramento dos artistas cordeirenses.
A finalidade é credenciá-los e habilitá-los a prestar servi-

ços nas atividades estabelecidas
pela Secretaria de Cultura de
Cordeiro e subsidiar O mapeamento de oferta e pesquisa de
mercado. “O cadastramento visa
aproximar de forma democrática
artistas e profissionais de arte e
cultura que almejem parcerias
com a Secretaria de Cultura,
atendendo aos princípios da
oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público, impessoalidade, isonomia
e economicidade, de acordo com
o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais”,
colocou Luiz Antônio.
Com explanação detalhada e comentários pontuais, Cássio expôs que o cadastramento
oferecerá uma atualização à

Secretaria de Cultura sobre o
número de artistas cordeirenses,
além de estreitar os laços com os
mesmos. “Para implantar uma
gestão profissional, esse edital
é fundamental. Nele constarão
informações importantes sobre
artistas que atuam em eventos
como Feira de Artesanato e Gastronomia, Festival de Folias de
Reis e Festas de Arremates, Festas Juninas, Festivais de Dança,
Tenda Cultural, Corredor Cultural, Expo-Cordeiro, Semana da
Consciência Negra e Mostras de
Arte, entre outros. Não poderão
participar desses eventos artistas que não estiverem em dia co
esse edital”, explicou o diretor
Cássio Campos.
Os artistas cordeirenses

devem procurar a sede da Secretaria de Cultura, no Centro
Cultural Ione Pecly, em cima da
Rodoviária Municipal, até 7 de
abril, portando cópia dos seguintes documentos: Comprovante
de Residência (caso não esteja
em nome do artista, apresentar
declaração de locação; RG;
CPF; PIS/PASEP; Título de Eleitor; Currículo Artístico atualizado
e com comprovação de atividade
cultural. Em caso de menores de
idade, será solicitada a presença
dos pais no ato do cadastramento.
O edital estará disponível
no site oficial do município: www.
cordeiro.rj.gov.br
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Desenvolvimento Social movimenta CRAS do Manancial
Inteiramente voltado aos
atendimentos sócio-assistenciais das famílias, as unidades
do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social
– atuam para minimizar os
problemas onde existam altos
índices de vulnerabilidade e
risco social. Com profissionais
treinados e, portanto, experientes no contato direto com
a população, o CRAS é uma
ferramenta fundamental na
política de assistência social.

Como conta a secretária
de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos de Cordeiro,
Letícia Reis, na prática o que
ocorre é o desenvolvimento de
ações continuadas de proteção
social às famílias, seus membros e indivíduos em situação
de vulnerabilidade social. “É
dever de quem milita nessa
área social promover os meios
necessários para que sejam
fortalecidos os vínculos familiares e comunitários, que assim

garantem acesso aos direitos
de cidadania”, explica.
Na segunda-feira, 23,
aconteceu o primeiro encontro
com crianças, adolescentes,
pais e responsáveis do CRAS
do Manancial. Neste primeiro
contato, moradores de todas as
faixas etárias puderam tomar
ciência de projetos visando ao
desenvolvimento de ações no
bairro e acompanhar a explanação de assistentes sociais
quanto ao planejamento para

atender melhor os moradores,
que serão alvo de um recadastramento mais aprofundado
para que as questões sejam
analisadas caso a caso. Vele
lembrar que no bairro já este
sendo realizado um trabalho
de educação musical através
da fanfarra, sob o comando
do músico e compositor Roger
Batista (Nego Roger).
Os moradores foram
muito participativos e atenciosos com a psicóloga Renata

Ferreira e o assistente social
Dirceu Vila Nova, que saíram
do encontro com a certeza de
que o trabalho será muito bem
recebido. “Essa troca de experiências é sempre muito produtiva, pois nos dá a oportunidade
de conhecer melhor as famílias
e saber o que elas esperam de
nossa atuação enquanto entes
públicos”, explica a psicóloga
Renata.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Cordeiro realiza reparos em canil local
Ao constatar algumas
carências no Depósito de Animais (Canil de Cordeiro), no
bairro Manancial, e visando o
bem-estar dos cães recolhidos
e conduzidos até a entidade, a
Secretaria de Meio Ambiente
providenciou serviços de reparo
no local.
Funcionários da Secreta-

ria de Obras e da empresa prestadora de serviços de limpeza e
coleta de lixo atenderam prontamente à solicitação do secretário de Meio Ambiente, Amarildo
Lanes, reparando encanamento
e recolocando em funcionamento a caixa d’água. “Apenas
cumprimos nossa obrigação,
pois se trata de uma questão

de consciência e respeito aos
animais”, reconheceu Amarildo.
Contatado pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de
Cordeiro, o proprietário da empresa que administrava o canil
durante a administração passada confirmou ter se colocado
à disposição da Administração
Municipal para auxiliá-la no

que fosse possível, inclusive se
comprometendo a ceder o encanamento e uma caixa d’água
para que o sistema de abastecimento não fosse prejudicado.
No entanto, como precisaria alugar um caminhão para
o transporte, diante da carência
de veículos da municipalidade,
em face da situação precária da

frota, já relatada anteriormente,
e ainda para evitar gastos com
frete, o secretário de Meio Ambiente optou por uma solução
caseira. “Ficamos gratos pela
gentileza. O importante foi
termos resolvido o problema”,
disse Amarildo Lanes.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Batata frita pode ser mais benéfica
que a cozida, diz estudo
Segundo uma pesquisa da Universidade de Granada, na Espanha, a batata,
se frita da forma correta, é mais benéfica do que a versão cozida
Um estudo da Universidade de Granada, na
Espanha, descobriu que
vegetais fritos podem trazer mais vantagens para
o corpo do que quando
são cozidos – desde que a
fritura seja feita em azeite
extra virgem.
A universidade espanhola estava estudando
a famosa Dieta Mediterrânea, que já foi associada
a prevenção de doenças
degenerativas por ser rica

em antioxidantes.
A alimentação típica da região é rica em
vegetais frescos e azeite
extra virgem – que, segundo os pesquisadores,
não só contém vitaminas
C, E e betacarotenos, mas
também outro grupo de
antioxidantes chamados
de fenóis.
Vegetais crus como
batata, abóbora, berinjela
e tomate são cheios de
fenóis, mas os pesquisa-

dores queriam descobrir
se esses antioxidantes se
perdiam quando os alimentos passavam por algum
processo de cozimento.
Aí testaram formas
diferentes de preparar os
alimentos: fritar mergulhando em azeite extra
virgem, cozinhar em água,
cozinhar em água com óleo
e saltear.
O que eles descobriram é que a quantidade
de fenóis não muda mui-

to quando a batata e os
outros vegetais são cozidos. Mas, quando passam
pelo azeite extra-virgem,
que também é rico em fenóis, esses compostos são
transferidos para a comida
– aí a quantidade de fenóis
dá um salto.
As calorias e gorduras dos alimentos, é claro,
também aumentaram. Mas
os pesquisadores acreditam que os resultados
desafiam a ideia corrente

de que toda fritura é ruim:
não só a quantidade de
fenóis aumentou mais que
em qualquer outro método
de preparo, mas o potencial antioxidativo desses
compostos foi mantido. Ou
seja: batata frita em azeite
extra virgem demonstrou
um potencial maior em
prevenir câncer, diabetes e
outras doenças degenerativas do que a versão cozida.
Vale lembrar que os
benefícios extras da batata

frita observados na pesquisa vinham de um cenário
bem específico. Primeiro,
os fenóis transferidos para
a comida vinham do do
tipo mais nobre de azeite,
que é obviamente mais
caro e não se encontra a
cada esquina. Em segundo
lugar, as batatas e os demais vegetais da pesquisa
estavam frescos antes de
fritar, ao contrário das batatas congeladas que vemos
lanchonetes afora.
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151 anos de Euclides da Cunha são lembrados
por solenidade em Cantagalo
No ultimo dia 20 de Janeiro,
além do dia de São Sebastião,
Cantagalo também tem uma importante comemoração histórico
cultural, dia do aniversário do ilustre escritor cantagalense Euclides
da Cunha.
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo
(RJ), em 20 de janeiro de 1866, e
faleceu no Rio de Janeiro, em 15
de agosto de 1909. Foi escritor,
sociólogo, repórter jornalístico,
historiador e engenheiro. A importância histórica do Autor, foi
destacada no evento que ocorreu
pela manhã (9h) no Jardim da
Praça João XXIII , no centro de
Cantagalo, onde se localiza o
busto erguido em homenagem à
Euclides. Participaram do evento

representantes da sociedade civil, representantes da juventude
Euclidiana, representantes do Governo, professores e membros da
equipe das secretarias de Cultura
e Turismo.
Destacou-se muito a figura
de Euclides em sua pluralidade,
sendo evidenciada não só a sua
grande importância na área da
literatura , mas também no desenvolvimento social e no pensamento político. O autor tratava em
seus textos sobre questões que
permanecem atuais e também
sempre lutou por um povo menos
favorecido.
A secretaria de cultura ,
buscou neste evento comemorativo em alusão a data de nascimento de Euclides, evidenciar ainda

ASCOM/Cantagalo

que de forma singela devido as
atuais dificuldades financeiras do
município, a tamanha importância
do autor para a história da cidade
de Cantagalo e sua importância
para o Brasil. Foi também mencionado pela equipe da secretaria
de cultura, a intenção de a cada
dia mais reavivar a chama do
movimento Euclidiano em nossa
cidade. Futuros eventos com esta
temática já estão sendo colocados em pauta pela atual equipe
, com a intenção de em parceria
com outras secretarias e com a
sociedade, fortalecer o nome de
Euclides na cidade de Cantagalo.
Bruno Palma
Assessor de Imprensa e
Comunicação na Prefeitura Municipal de Cantagalo

Novas regras cortam gastos com juros do cartão de crédito em 50%
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A economia do consumidor com a nova regra que limita
a utilização do rotativo do cartão
de crédito poderá chegar a quase 50% em 12 meses. Essa é a
diferença que o cliente deixará
de pagar ao migrar dos juros
mais caros do crédito rotativo
para as taxas mais baixas do
crédito parcelado.
A partir de abril, as administradoras de cartão de crédito
não poderão mais financiar o
saldo devedor dos clientes por
meio do crédito rotativo por mais
de um mês, conforme decisão
do Conselho Monetário Nacional
(CMN) tomada na última quinta-feira (26).
De acordo com o levantamento mais recente da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (Anefac), os juros
médios do crédito rotativo –
cobrado de quem não paga a
totalidade da fatura do cartão de
crédito – chegavam a 15,33% ao
mês no fim de dezembro. Para o
crédito parcelado, a taxa média

estava em 8% ao mês.
A diferença é maior
quanto mais longo o tempo dos
financiamentos. Uma dívida de
R$ 1 mil na fatura do cartão sobe
para R$ 1.534 no crédito rotativo ao fim de três meses. Com
a nova regra, pela qual a taxa
mais alta – de 15,33% ao mês
– incide nos primeiros 30 dias e
a taxa de 8% ao mês incide nos
dois meses restantes, a dívida
aumenta para R$ 1.345,20, diferença de 12,3%.
Ao final de 12 meses, a
disparidade é ainda maior. Uma
dívida de R$ 1 mil na fatura
chegará a R$ 5.537,42 ao fim do
período no sistema atual, financiada por meio do crédito rotativo. Pela nova regra, a mesma
dívida seria corrigida para R$
2.689,07, diferença de 51,4%.
O cálculo leva em conta
as taxas médias de juros cobradas no fim de dezembro. A
economia efetiva pode variar
porque os bancos personalizam
as taxas para cada consumidor

no rotativo e no crédito parcelado. Os juros finais podem variar
em função do histórico e da
capacidade de pagamento do
cliente.
Inadimplência
Ao anunciar as novas
regras na última quinta-feira, o
diretor de Regulação do Banco
Central, Otávio Damaso, explicou que as altas taxas de juros
no crédito rotativo estão relacionadas à elevada inadimplência
nessa modalidade.
Segundo a autoridade
monetária, a inadimplência no
rotativo do cartão de crédito
estava em 37% para as pessoas
físicas e em 59% para as empresas no fim de dezembro.
Em relação ao crédito
parcelado, a inadimplência é
bem menor: 1,1% para as pessoas físicas e 2,3% para as
empresas.
“Hoje, uma vez em que
o cliente entra no rotativo, não
sabe quando vai pagar o saldo
devedor. Isso cria uma incer-

teza que não existe no crédito
parcelado, que permite às instituições adotarem um fluxo de caixa
esperado das parcelas que vão
entrar, dando maior previsibilidade
e resultado em juros menores”,
declarou o diretor do BC.
A limitação para o uso do
crédito rotativo havia sido anunciada em dezembro pelo ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles,

como parte das medidas de reformas microeconômicas.
Na ocasião, o ministro
anunciou a intenção do governo
de reduzir, de 30 para dois dias,
o prazo de pagamento das administradoras de cartão aos lojistas.
A medida, segundo as administradoras, prejudicaria as pequenas
empresas de cartões e favoreceria
os grandes bancos.
Divulgação

14 sintomas que indicam problemas de ansiedade
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“A ansiedade é uma emoção instintiva,
y que faz parte dos sentimentos do ser humano.
k Os transtornos começam a aparecer quando
esse nível de ansiedade aumenta. É natural
sentir ansiedade antes de um encontro ou
um evento muito importante. Já quem tem
esse nível elevado, pode ter crises”, explica
o psiquiatra e membro da Câmara Técnica de
Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina
(CREMESP), Daniel Sócrates.
É importante ressaltar que, apesar da
origem genética da doença, muitas pessoas
que chegam aos consultórios hoje relatam
dificuldades em lidar com as pressões do
dia a dia, principalmente quando se trata de
carreira.
“Existem questões genéticas que
influenciam sim, mas também uma questão
muito comum é a sobrecarga de trabalho, de
estresse generalizado (com muito trabalho e
pouco lazer), em uma rotina de muita cobrança. A queixa número um hoje é tanto de quem
se cobram muito ou quem se sentem muito
cobrado no trabalho”, elucida Daniel.
1. Preocupação excessiva
O que a diferencia para a ansiedade
patológica é quando essas preocupações se
tornam fatores limitantes, além de desencadearem outros sintomas. A pessoa se sente
angustiada na necessidade absoluta de resolver aquilo o mais rápido possível – e se sente
ainda pior quando não consegue.
2. Insônia
Se você já “perde o sono” por conta

de um encontro, uma reunião importante no
trabalho ou uma DR, imagine viver todos os
dias varando noites por todos os motivos
possíveis e imagináveis.
3. Ganho ou perda de peso muito
acentuados
Estudos comprovam que o açúcar é
um terrível aliado na hora de liberar dopamina
no cérebro, causando sensações similares ao
uso de drogas. Além disso, é possível sofrer
com distúrbios gastrointestinais nas crises de
ansiedade, o que impede que você consiga
se alimentar sem passar mal.
4. Evitar determinadas situações
Como você já deve ter percebido,
o problema não é ser ansiosa, por si só: é
quando isso começa a ter impacto na sua vida.
Se você evita a todo custo ir à festas, em um
encontro, falar em público ou qualquer outro
momento que te causa algum desses sintomas, é melhor procurar ajuda. “É importante
estimular a pessoa a procurar uma avaliação
especializada. Se for, é uma doença que
responde bem ao tratamento”, afirma Daniel.
5. Memória e concentração prejudicadas
Começa a ficar mais difícil ter foco e
até mesmo guardar lembranças e informações. O cérebro fica em constante estado de
alerta – e é como se você não conseguisse se
“desligar”. Aliás, o sono é um fator fundamental para melhorar essas condições.
6. Crises de pânico
Em um nível bem alterado, a pessoa

pode passar a ter a chamada síndrome do
pânico, que são muitas crises de ansiedade
com picos muito elevados. “O sofrimento é
muito grande: você tem uma sensação de
morte eminente, o coração dispara, dá apneia
e sudorese extrema”, explica o médico.
7. Coração acelerado (taquicardia)
De repente é como se seu coração
pudesse pular para fora do seu peito. É uma
sensação de que algo não está certo, mas
você não consegue identificar o que. Isso pode
ocorrer tanto em crises de pânico quando nas
de ansiedade generalizada.
8. Falta de ar
Essa é um dos sintomas mais comuns
dos momentos de picos muito elevados. É
como se houvesse uma pedra no peito que
dificulta a respiração.
9. Medos irracionais (fobias)
“A ansiedade é um sintoma presente
em vários transtornos mentais: seria como falar em febre – muitas doenças se manifestam
com esse sinal”, explica o professor e doutor
Mário Louzã, membro filiado do Instituto
de Psicanálise da Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo. Você começa a
desenvolver um medo de situações e coisas
que não tinha antes, como de répteis, viajar
de avião, andar de carro etc.
10. Comportamentos compulsivos
(TOC)
Outra forma comum de manifestação
está no Transtorno Obsessivo Compulsivo,
no qual a pessoa encontra nos movimentos

repetitivos e compulsivos um escape para
a ansiedade. Lavar as mãos o tempo todo,
precisar checar se trancou a porta de casa
10 vezes antes de sair ou só conseguir dormir
depois de seguir uma estrita rotina são alguns
exemplos.
11. Tensão muscular
Já se pegou pressionando os dentes
tão forte que você começa a sentir dores no
maxilar? Ou então sofre com o bruxismo, o
famoso problema de ranger os dentes à noite? Até mesmo dores constantes no pescoço
– que podem se transformar em dores de
cabeça – são sinais de que você passa muito
tempo “tensa”, sobrecarregando seu corpo.
12. Tremores
Tudo está bem e você começa a tremer, sem motivo aparente. Isso normalmente
é acompanhado dos outros sintomas: taquicardia, sudorese, falta de ar…
13. Vícios
Pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade costumam procurar escapes para as crises. Antes de se dar conta do
que é, procurar ajuda e tratamento, a primeira
escolha é um vício. Tabagismo, álcool, drogas
ilícitas e compulsão alimentar são comuns
nesses casos.
14. Irritabilidade
Você acaba sem paciência para nada
e descontando o estresse nos outros. É difícil
perceber quando isso não é só um traço da
sua personalidade, mas um sinal de que algo
não está bem.

