Intenção de viajar
do brasileiro
cresce 22,7%
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Alimentação escolar
é tema de palestra
em Cordeiro

Ministério do Turismo
repassará verba
para projetos

Saúde promove encontro
para aprimorar processo
de regulação no Estado

Tratar a alimentação dos estudantes da Rede Municipal de Ensino com zelo e responsabilidade. Esse foi o
objetivo do secretário de Educação de Cordeiro, Luiz Antônio
Cavalheiro, ao promover, na segunda-feira, 6, no Centro de
Inclusão Digital Dilta Feijó.
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Foi confirmado na semana passada, durante reunião
do Fornatur (Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes
Estaduais de Turismo), em Brasília, recursos do Ministério
do Turismo denominados Verba das Paineiras. O montante
de aproximadamente R$ 5,4 milhões será direcionado.
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A Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Regulação, promoveu, na semana passada,
um encontro de acolhimento e capacitação para novos
gestores, realizado com representantes de todas as regiões do estado.
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Sala do Empreendedor
de Cantagalo auxilia
microempreendedores
individuais a
realizarem declaração
anual de rendimentos
gratuitamente
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Cantagalo é sede de curso para gestores de regime de previdência
própria com participação de 26 municípios do Estado do Rio
ASCOM/Cantagalo

A AEPREMERJ, Associação das Entidades de Previdência
dos Municípios do Estado do Rio de
Janeiro , promoveu na ultima semana, do dia 1 ao dia 3 de fevereiro em
Cantagalo, curso para gestores de
RPPS(Regime Próprio de Previdência Social). O Encontro aconteceu
no Hotel Fazenda Pesqueiro da
Aldeia , local que já virou tradicional
na escolha da AEPREMERJ para
abrigar os seus eventos.
Com o intuito de capacitar
e aprimorar o conhecimento dos
gestores, a AEPREMERJ elaborou
este curso e é sabido que a cada
dia, a gestão dos Regimes Próprios
de Previdência Social, vem sendo
objeto de exigências de ordem
técnicas cada vez mais específicas.
Vale lembrar que com a entrada de
novas gestões municipais.
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Buscando tornar mais
fácil e acessível as informações
aos Microempreendedores Individuais (MEIs), os profissionais
da Sala do Empreendedor,
localizada em Cantagalo, estão
ajudando os empresários da região a realizarem a Declaração
Anual do Simples Nacional de
Rendimentos (DASN-SIMEI)
gratuitamente. Para ser atendido o MEI não precisa agendar
previamente. Basta ir à sede
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, que fica localizada na
Praça Miguel de Carvalho, 65,
no Centro, onde funciona a sala,
localizada no 1°piso do prédio
da prefeitura.
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Prefeito de Cordeiro
demonstra preocupação
com a segurança pública
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Cordeiro inicia ano letivo
com boas surpresas nas
creches municipais

Ricardo Vieira

Ações de combate à dengue
promovem varredura nos
bairros de Cantagalo
ASCOM/Cantagalo

Divulgação

Com a união das autoridades, a resolução dos problemas fica mais fácil

Com a despensa cheia, alunos das creches têm a merenda escolar garantida

O trabalho conta com a participação das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Obras

Embora a assessoria da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro
tenha apresentado nota
negando a autencidade de
comunicados atribuídos à
corporação, confirmando
ser falsa uma reprodução
que vêm circulando nas
redes sociais, dando conta
da convocação da ‘suposta
greve geral lícita’ para a
próxima sexta-feira, as pes-

Sem conseguir esconder de ninguém sua
felicidade e empolgação,
na última sexta-feira, 3,
o secretário de Educação de Cordeiro, Luiz
Antônio Cavalheiro, tratou
de espalhar a amigos e
companheiros de trabalho
uma notícia a qual se referiu como excelente em
se tratando de questões
educacionais. “Mesmo

A luta contra a
Dengue, a febre chikungunya e o zika vírus, foi
intensificada no final de
Janeiro em Cantagalo e
continuará pelos próximos
dias a ser feita de forma
mais arrojada.
Ações intersetoriais, através de parcerias
entre secretárias, vem
promovendo uma verdadeira varredura nos

soas ainda demonstram
insegurança em relação ao
tema.
Pensando nisso –
e empenhado em buscar
melhorias na qualidade
da segurança pública no
município que administra,
antevendo também qualquer tipo de problema que
uma possível paralisação
da PM.
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sendo profissional e entusiasta do setor há muitos
anos, confesso que foi
difícil conter a emoção”,
conta ele.
Juntamente com
sua equipe, o secretário
vinha se empenhando
no planejamento que garantisse que o retorno às
aulas das crianças das
duas creches.
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bairros da cidade, prevenindo , conscientizando e
acima de tudo verificando
possíveis locais de foco do
Aedes aegypti.
Os primeiros locais
escolhidos para o início
destes trabalhos foram
Chácara Queimada, Bairro Vila Bela(Chácara da
Banheira) e o Bairro Felipe
João.
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Deputado Federal
Luiz Sérgio visita o prefeito
Guga de Paula e deseja
sucesso neste novo mandato
ASCOM/Cantagalo

Em visita amistosa ao Prefeito de Cantagalo, Guga de Paula,
o deputado federal Luiz
Sérgio desejou votos
de um novo mandato de muito sucesso.
Luiz Sérgio é um dos
políticos que sempre
esteve em parceria com
a Cidade de Cantagalo

e contribuiu em muito
nos mandatos anteriores do Prefeito Guga,
algumas importantes
obras, como a quadra
poliesportiva do 4° Distrito São Sebastião do
Paraíba , foram fruto
desta parceria entre o
município e o deputado.
Bruno Palma

Alimentação escolar é tema
de palestra em Cordeiro
Divulgação

Tratar a alimentação dos estudantes da
Rede Municipal de Ensino
com zelo e responsabilidade. Esse foi o objetivo do
secretário de Educação de
Cordeiro, Luiz Antônio Cavalheiro, ao promover, na
segunda-feira, 6, no Centro
de Inclusão Digital Dilta
Feijó, uma palestra para
diretores, coordenadores
de merenda e merendeiras.
Sob o comando da
nutricionista Beatriz Nacif,
contando ainda com a participação da coordenadora
Eliani Consendey e do próprio secretário Luiz Antonio,
a palestra incluiu, entre
outras abordagens, temas
como acondicionamento,
preparo e conservação da
merenda escolar. A maior
preocupação é ofertar uma

merenda de boa qualidade,
dentro das necessidades
nutricionais e ainda evitar
os desperdícios.
“Esse trabalho leva
em conta as orientações
da Organização Mundial
da Saúde, que define como
uma das melhores formas
de promover a saúde ações
no ambiente escolar. É
um espaço social onde
convivem muitas pessoas,
aprendendo e trabalhando, e onde os estudantes
passam grande parte de
seu tempo. Além disso,
assumimos o compromisso
de influenciar os alunos a
praticar hábitos alimentares
mais saudáveis, já que é
notório que uma alimentação equilibrada e balanceada é fundamental para
o bom desenvolvimento e

crescimento das crianças”,
esclarece Luiz Antônio.
O professor Luiz
Antônio deu outra boa notícia, confirmando que a
próxima ação informativa
visa a formação de auxiliares de serviços gerais e
merendeiras na prevenção
de acidentes de trabalho.
“Será mais uma iniciativa
inédita de nossa administração, com total apoio do

prefeito Luciano Batatinha e
da vice-prefeita Maria Helena. Nosso olhar precisa ser
diferenciado, mesclando
visões técnica e humana,
até porque apostamos que
a gestão de pessoas fará o
diferencial nesse governo”,
confirma o secretário de
Educação de Cordeiro.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Intenção de viajar do brasileiro cresce 22,7%
A intenção do brasileiro de
viajar nos próximos seis meses
cresceu de 19,1% para 22,7%,
na comparação com o mesmo
período do ano passado, e atinge
todas as faixas de renda.
Os números são resultados da primeira edição do ano
da pesquisa Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem,
realizada em janeiro, em sete
capitais, pelo Ministério do Turismo e Fundação Getulio Vargas,
e abrange os meses de fevereiro
a julho.
Nesse período, haverá

três feriados prolongados: Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio) e Corpus
Christi (15 de junho), além do
carnaval e das férias escolares.
São esperadas 4,8 milhões de
viagens, que devem gerar movimentação econômica de R$ 9,7
bilhões.
“As pesquisas reforçam
nosso discurso da capacidade
de o turismo fazer frente aos desafios da economia. O brasileiro
mostrou que vai dar um jeito para
viajar e, nesse levantamento,
constatamos que essa disposição

independe da faixa de renda”,
comenta o ministro do Turismo,
Marx Beltrão.
Cerca de 80% dos potenciais viajantes pretendem visitar
destinos nacionais. Entre as
pessoas com renda de até R$ 2
mil, por exemplo, 60% dizem que
pretendem sair do seu estado
de residência, e a maioria delas
sonha em visitar o Nordeste.
Boa parte desse contingente vai viajar de ônibus, o meio
de transporte que apresentou
o maior aumento percentual de
escolhas, de 11,9% para 18,7%,

embora seja o terceiro mais
demandado. A opção pelo avião
manteve-se no mesmo patamar
de janeiro de 2016, com 50,8%,
e pelo automóvel caiu de 31,7%
para 27,1%.
Na escolha por hospedagem, os hotéis e pousadas lideram com 45,3% das indicações,
embora o percentual seja menor
do que o apurado em 2016,
50,1%. Ao mesmo tempo, houve
crescimento na intenção de ficar
em casa de parentes e amigos
durante a viagem, percentual que
subiu de 36,3%, em 2016, para

40,5% em janeiro deste ano.
Entre as sete capitais pesquisadas, quatro apresentaram
aumento na intenção de viagem
em relação ao ano passado. São
Paulo, como o maior emissor
de turista do País, lidera com
aumento de 17,5% para 23,2%.
Depois, aparecem Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro,
com variação de três a quatro
pontos percentuais. Em Brasília,
Recife e Salvador, diminuíram as
perspectivas de viagem até julho
de 2017.
Portal Brasil

Ministério do Turismo repassará verba para projetos
Foi confirmado na semana passada, durante reunião do
Fornatur (Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais
de Turismo), em Brasília, recursos do Ministério do Turismo denominados Verba das Paineiras.
O montante de aproximadamente

R$ 5,4 milhões será direcionado,
a partir de março, a estados
que apresentarem projetos que
objetivem o desenvolvimento da
atividade turística. Cada unidade
da federação pode apresentar até
três projetos de R$ 200 mil cada.
O encontro contou, pela

primeira vez, com a presença de
Marx Beltrão, ministro do Turismo, e Alberto Alves, secretário
executivo do ministério, além de
Vinícius Lummertz, presidente da
Embratur, e dos principais componentes da sua diretoria.
– A oportunidade de unir

em uma reunião de trabalho dirigentes estaduais e federais do
turismo brasileiro é fundamental
para o crescimento da atividade. A confirmação da liberação
da “Verba das Paineiras”, um
pleito do Fornatur, vai facilitar a
concretização de projetos que

estão apenas aguardando recursos. Além disso, o ministério
confirmou o patrocínio de piso
e montagem nas feiras WTM e
Abav 2017 – disse Nilo Sergio
Felix, presidente do Fornatur e
secretário de Turismo.
IMPRENSA RJ

Saúde promove encontro para aprimorar
processo de regulação no Estado
A Secretaria de Saúde,
por meio da Superintendência
de Regulação, promoveu, na
semana passada, um encontro
de acolhimento e capacitação
para novos gestores, realizado
com representantes de todas as
regiões do estado. O objetivo é
esclarecer o mecanismo do Sistema Estadual de Regulação (SER)
e, assim, tornar mais rápido todo
o processo de regulação.
– Melhoramos a infraestrutura com a criação desse
centro de regulação que funciona

no CICC (Centro Integrado de
Comando e Controle), onde temos em tempo real, quais são e
onde estão os leitos disponíveis.
Apresentar o nosso sistema aos
novos gestores municipais é uma
estratégia para agilizar o atendimento à população – explicou o
secretário de Saúde, Luiz Antônio
Teixeira Jr.
Durante a capacitação, a
superintendente de Regulação
Kitty Crawford apresentou o
protocolo de inserção das solicitações no sistema da Central de

Regulação do estado e esclareceu dúvidas sobre a ferramenta.
Em conjunto aos treinamentos,
a central está desenvolvendo
também um manual atualizado
de procedimentos de regulação,
desmembrado entre orientações
para unidades solicitantes, executantes – as que recebem os
pacientes – e reguladora, para reforçar o trabalho em equipe entre
as esferas estaduais e municipais.
– O trabalho feito de forma correta desde o solicitante ao
executor é um dos pontos mais

importantes no nosso trabalho.
O paciente que é inserido no
sistema tem que ser avaliado
adequadamente e para isso é
preciso observar com clareza as
informações e exames anexos ao
sistema. Cada segmento tem um
pré-requisito e estamos mostrando para as equipes a importância
de receber as solicitações de forma completa – disse Kitty.
Além de agilizar o atendimento à população, o encontro
também promoveu, junto ao Programa Estadual de Transplantes

(PET) a sensibilização dos gestores e profissionais de saúde sobre
a importância da busca ativa de
um potencial doador, dentro do
processo de regulação.
– A equipe de regulação
está sendo treinada pelo PET
para identificar dentro das solicitações, com um olhar mais crítico,
pacientes com essa possibilidade,
reforçar a ideia de doação às famílias e, assim, salvar ainda mais
vidas – afirmou a superintendente
de Regulação.
IMPRENSA RJ
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2017

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Prazo: 12 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2015.

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2017
Contratada: AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA.
CNPJ: 29.235.744/0001-77
Objeto: Fornecimento de 1.800 (um mil e oitocentos) litros de combustível (gasolina tipo “c”), de acordo com os padrões definidos na legislação
vigente, para abastecimento da frota de veículos oficiais da Câmara Municipal
de Cantagalo/RJ, no exercício de 2017.
Valor: R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) por litro, perfazendo um
total de R$ 7.434,00 (sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais).
Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária: 33.90.30 – Material de Consumo. Empenho
nº 000015 de 12 de janeiro de 2017, cujo valor é de R$ 7.434,00 (sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais).

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2017
Contratada: MARIA JOSÉ BITTENCOURT DIAS
CNPJ: 23.819.736/0001-91

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

Objeto: Prestação de serviço de manutenção de telefonia a envolver:
manutenção e instalação de todas as linhas telefônicas (tronco e ramal), verificação e correção de fios, cabos, tomadas e programação geral.

Contratada: PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 08.810.300/0001-48

Valor: A CONTATANTE obriga-se a pagar, mensalmente, à CONTRATADA, ou ao seu procurador legalmente constituído, até 5º (quinto) dia
de cada mês seguinte ao do da prestação do serviço, a importância, isenta de
qualquer reajuste, de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais).

Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de
website da CONTRATANTE, mediante a utilização por parte da CONTRATADA
de todos os meios técnicos de que dispõe para efetuar sua criação e manutenção
atualizada, incluindo-se e-mails, na rede mundial de computadores.

Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.
Prazo: 12 de janeiro de 2017 até a data limite de 31 de dezembro de
2017 ou até que seja cumprido integralmente seu objeto, o que vier a ocorrer
primeiro.

Dotação Orçamentária: 3390.39.00-00 Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica. Empenho nº: 017 de 12 de janeiro de 2017, no valor total de
R$ 7.986,00 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais)

Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2017.

Valor: A CONTATANTE obriga-se a pagar, mensalmente, à CONTRATADA, ou ao seu procurador legalmente constituído, até 10º (décimo) dia
de cada mês seguinte ao do da prestação do serviço, a importância, isenta de
qualquer reajuste, de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).
Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Prazo: 1º de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Dotação Orçamentária: 3390.39.11-00 Outros Serviços de Terceiros.
Empenho nº: 019 de 12 de janeiro de 2017.

Data da Assinatura: 30 de janeiro de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2017

Prazo: 12 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2015.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 31.838.469/0001-28
Contratada: TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EM BANDA LARGA LTDA - EPP
CNPJ: 11.080.925/0001-06
Objeto: Prestação de serviço de internet empresarial de banda larga
no prédio da sede da CONTRATANTE, com velocidade de 10 Mbps por banda,
com IP fixo, instalação a cabo e prioridade de atendimento alta.
Valor: A CONTATANTE obriga-se a pagar, mensalmente, à CONTRATADA, ou ao seu procurador legalmente constituído, até 10º (décimo) dia
de cada mês seguinte ao do da prestação do serviço, a importância, isenta de
qualquer reajuste, de R$ 300,00 (trezentos reais).
Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária: 3390.39.00-00 Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica. Empenho nº: 0000016 de 12 de janeiro de 2017, no valor total
de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2017

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

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

Portaria nº 019/2017, de 09 de fevereiro de 2017.
Contratada: LOGUS AMBIENTAL LTDA – ME
CNPJ: 07.766.805/0001-90

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

Objeto: Publicação de Atos Oficiais e Matérias relacionadasda Câmara
Municipal de Cantagalo, no exercício de 2017, no seguinte padrão:
a) Fonte Título e Subtítulo: Times New Roman, corpo 10;
b) Fonte Texto: Times New Roman, corpo 8, espaço simples, largura
da coluna 5,5 cm (padrão);
c) Preço: Centímetro/Coluna linear.
Valor: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), por centímetro/coluna
linear, não se obrigando a CONTRATANTE a utilizar todo o limite do valor
empenhado (R$ 7.800,00 – sete mil e oitocentos reais) para o fim de se realizar
a presente contratação.
Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Resolve:
NOMEAR os Servidores do Quadro Permanente André Luiz Caneli,
Guarda Legislativo, Matrícula nº 3.019-8, Andréia Guerra Pimentel, Agente
Legislativo, Matrícula nº 3.016-3, e Lauro José Dias Alves Horato, Assessor de
Relações Públicas e Comunicação, Matrícula nº 8.436-0, para, sob a presidência
do primeiro, constituir a Comissão Permanente de Licitações do Poder Legislativo de Cantagalo.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 09 de fevereiro de 2017.

Prazo: 16 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Data da Assinatura: 16 de janeiro de 2017.

Dotação Orçamentária: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica. Empenho nº 018 de 12 de janeiro de 2017.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas
abaixo especificadas:
Processo nº: 007/2017
Nome do credor: M.C. Gráfica e Editora Ltda-ME
CNPJ / CPF: 11.033.786/0001-60
Endereço: Rua Benedito Marques, 77 – Ulisses Lemgruber – Carmo/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor Estimado: R$ 255,00
Processo nº: 008/2017
Nome do credor: Via Express Comércio e Serviços
Ltda-ME

CNPJ / CPF: 01.376.247/0001-70
Endereço: Rua Monte Líbano, 38 – Várzea – Teresópolis/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor Estimado: R$ 128,00
Processo nº: 009/2017
Nome do credor: Departamento de Trânsito do Estado
do Rio de Janeiro
CNPJ / CPF: 30.295.513/0001-38
Endereço: Av. Presidente Vargas, 817 – Centro - Rio
de Janeiro/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Valor: R$ 67,84
Processo nº: 010/2017

Nome do credor: Departamento de Trânsito do Estado
do Rio de Janeiro
CNPJ / CPF: 30.295.513/0001-38
Endereço: Av. Presidente Vargas, 817 – Centro - Rio
de Janeiro/RJ
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Valor: R$ 67,84
Processo nº: 011/2017
Nome do credor: Liberty Seguros S/A
CNPJ / CPF: 61.550.141/0001-72
Endereço: Rua Dr. Geraldo de C. Moreira, 110 –
Brooklin Novo – São Paulo/SP
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 2.363,18

Prefeito de Cordeiro demonstra preocupação com a segurança pública
Embora a assessoria da
Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro tenha apresentado nota
negando a autencidade de comunicados atribuídos à corporação,
confirmando ser falsa uma reprodução que vêm circulando nas redes
sociais, dando conta da convocação
da ‘suposta greve geral lícita’ para
a próxima sexta-feira, as pessoas
ainda demonstram insegurança em
relação ao tema.
Pensando nisso – e empenhado em buscar melhorias na
qualidade da segurança pública no
município que administra, antevendo

também qualquer tipo de problema
que uma possível paralisação da PM
possa ocasionar em Cordeiro, algo
que certamente deixaria o comércio
e a população em estado de alerta,
até mesmo pelo que vem sendo noticiado pela imprensa quanto aos fatos
ocorridos no Espírito Santo – Luciano Batatinha convidou lideranças do
município para um debate sobre o
tema.
Nesta quinta-feira, 9, o prefeito cordeirense resolveu abrir uma
série de abordagens sobre essa
temática ao receber em seu gabinete
o chefe da 3ª Companhia de Polícia

Militar, Comandante Douglas Garcia;
o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Cordeiro
(ACIACOR), Elesbão de Paula; o
presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas Cordeiro/Cantagalo (CDL),
Adalberto Dias; o tesoureiro desta
entidade, Heberson Pimentel; o
chefe de Gabinete, Fabrício Barros;
e o secretário de Indústria, Comércio
e Turismo, Marcelo Pinheiro.
Contribuir com as ações
preventivas diante dos desafios
enfrentados pelas autoridades para
aumentar a segurança pública. Essa
é apenas uma das sugestões de Lu-

ciano Batatinha, que defende que a
união das entidades representativas
funcione como apoio moral e ético
às polícias Militar e Civil, ampliando
as chances de resolução dos problemas vividos pelos profissionais
de segurança. “Se cada segmento
detectar as carências na área da
segurança, compreender que pode
contribuir através de ideias e ações,
certamente encontraremos o melhor
caminho para garantir tranquilidade,
bem estar e segurança aos cidadãos
de bem”, colocou o prefeito.
O Comandante Douglas também expôs sugestões às demandas

apresentadas, esclareceu o papel
institucional comprometido da Polícia Militar na manutenção da ordem
pública e conclamou a sociedade a
manter a confiança na instituição.
“É fundamental refletirmos sobre a
contribuição de todos no enfrentamento aos problemas de segurança.
Atuaremos sempre em defesa da
população de bem, como diz a nota
oficial da PM: A violência é um grave problema e paralisar um serviço
essencial afeta toda a população,
incluindo nossas famílias”, declarou
o comandante.
Ascom/Prefeitura de Cordeiro
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Cantagalo é sede de curso para gestores de regime de previdência
própria com participação de 26 municípios do Estado do Rio
ASCOM/Cantagalo

A AEPREMERJ, Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do
Estado do Rio de Janeiro ,
promoveu na ultima semana, do
dia 1 ao dia 3 de fevereiro em
Cantagalo, curso para gestores
de RPPS(Regime Próprio de
Previdência Social). O Encontro
aconteceu no Hotel Fazenda
Pesqueiro da Aldeia , local que
já virou tradicional na escolha
da AEPREMERJ para abrigar
os seus eventos.
Com o intuito de capacitar e aprimorar o conhecimento
dos gestores, a AEPREMERJ
elaborou este curso e é sabido
que a cada dia, a gestão dos
Regimes Próprios de Previdência Social, vem sendo objeto de
exigências de ordem técnicas

cada vez mais específicas. Vale
lembrar que com a entrada de
novas gestões municipais, é
de suma importância que , as
novas gestões dos RPPS municipais estejam em dia com as
atualizações necessárias para o
seu bom funcionamento.
O evento contou com a
participação, em sua abertura, com presença do Prefeito
de Cantagalo Guga de Paula, a presidente do RPPS de
Cantagalo(IPAM), Darcília de
Fátima, Presidente e Vice-Presidente da AEPREMERJ,
Evandro e Dr. Samuel. Também
a importante presença de 26
municípios do estado do Rio
de Janeiro, representados por
cerca de 82 participantes, tendo
como palestrantes Dr Elaine

Costa da Assunção de Melo,
Daniel Valoni, Julio Passos,
Paulo Ricardo Di Blasi e Dr
Klermann Caldas.
Entre os temas abordados no evento , estiveram em
pauta assuntos como: Contabilidade: Taxa de administração (Legislação, Cálculo e
Contabilização),Concessão de
Beneficio nos RPPS e Estrutura Processual ,Gestão Atuarial ,Gestão de Investimento
nos RPPS e Legislação nos
RPPS. O evento foi de grande
aproveitamento para todos os
participantes , o volume de conteúdo qualidade e o nível dos
palestrantes foi muito elogiado
por todos.
A Prefeitura de Cantagalo teve forte participação

no evento, além da presença do
Prefeito Guga e da Presidente do
IPAM Darcília, destaca-se também
a participação de Secretários
Municipais e de Servidores, que
estiveram se aprofundando dentro
dos assuntos relativos ao RPPS.
Representantes dos conselhos

fiscais e administrativos e também
o Sindicato dos Servidores estiveram prestigiando e participando do
evento.
Bruno Palma
Assessor de Imprensa e
Comunicação na Prefeitura Municipal de Cantagalo

Ações de combate à dengue promovem
varredura nos bairros de Cantagalo
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A luta contra a Dengue, a febre chikungunya e o zika vírus, foi intensificada no
final de Janeiro em Cantagalo e continuará
pelos próximos dias a ser feita de forma
mais arrojada.
Ações intersetoriais, através de parcerias entre secretárias, vem promovendo
uma verdadeira varredura nos bairros da
cidade, prevenindo , conscientizando e
acima de tudo verificando possíveis locais
de foco do Aedes aegypti.
Os primeiros locais escolhidos para
o início destes trabalhos foram Chácara
Queimada, Bairro Vila Bela(Chácara da
Banheira) e o Bairro Felipe João. O trabalho
conta com a participação das Secretarias
de Saúde, Meio Ambiente e Obras. Os Secretários das pastas estão empenhados em

colaborar com este trabalho, que é de suma
importância para a prevenção e é uma real
ação direta contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças.
Nesta primeira ação, com a coordenação dos trabalhos a cargo da vigilância em saúde, as equipes visitaram as
casas, vistoriando locais de difícil acesso
e verificando todo e qualquer entulho para
comunicar a secretária de obras, a qual
atuou durante todo o trabalho com a retirada
destes materiais. Na parte da manhã foram
visitados a Chácara Queimada e o Bairro
Vila Bela. Já na parte da tarde , os trabalhos
tiveram continuidade no bairro Felipe João.
Com este primeiro trabalho de varredura do ano de 2017 , foram encontrados
alguns locais que podem ser considerados

um bom habitat para a proliferação do
mosquito Aedes aegypti, também muitos
entulhos e lixo em geral, foram retirados
e dada a devida destinação, lembrando
sempre também da preocupação ambiental.
Deve-se frisar que este importante
trabalho promovido pelas Secretarias de
Saúde, Obras e Meio Ambiente, não deve
ser somente uma ação do setor público, mas
também é necessária uma colaboração de
toda sociedade. Estes trabalhos vem contribuir em muito para que a Dengue, a Febre
Chikungunyae o Zika Vírus, possam ser
combatidas com a maior eficácia possível.
As equipes de trabalho estarão visitando outros bairros e localidades da cidade
de Cantagalo muito em breve. Sempre dias
antes, os agentes de endemia e também

através depropaganda volante, visitam e
comunicam aos moradores que os trabalhos
de varredura contra a dengue irão passar
por ali.
Neste momento, em que se fala
muito sobre a Febre Amarela e também
esta acontecendo campanha de vacinação
contra a mesma no município, não se pode
em hipótese alguma deixar que o trabalho
contra a proliferação do Aedes aegypti seja
atenuado, é de suma importância que este
trabalho seja intensificado e acolhido pela
população. Deve-se lembrar que estas são
doenças perigosas que podem levar ao
óbito.
Bruno Palma
Assessor de Imprensa e Comunicação na Prefeitura Municipal de Cantagalo

Sala do Empreendedor de Cantagalo auxilia microempreendedores
individuais a realizarem declaração anual de rendimentos gratuitamente
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Buscando tornar mais fácil e acessível as informações aos Microempreendedores Individuais (MEIs), os
profissionais da Sala do Empreendedor,
localizada em Cantagalo, estão ajudando
os empresários da região a realizarem a
Declaração Anual do Simples Nacional de
Rendimentos (DASN-SIMEI) gratuitamente. Para ser atendido o MEI não precisa
agendar previamente. Basta ir à sede
da Prefeitura Municipal de Cantagalo,
que fica localizada na Praça Miguel de
Carvalho, 65, no Centro, onde funciona
a sala, localizada no 1°piso do prédio da
prefeitura – portando o número do CNPJ

e o valor total de faturamento anual já
somado.
É de extrema importância que os
Microempreendedores Individuais (MEI)
de todo país fiquem atentos ao calendário
para não perderem o prazo de entrega da
DASN-SIMEI referente ao ano de 2016,
que se encerra no dia 31 de maio de 2017.
É importante ressaltar que o Microempreendedor Individual deve realizar a
declaração anual de rendimento o quanto
antes, para evitar transtornos de última
hora. Pois quem perder o prazo terá que
pagar multa de R$ 50 (cinquenta reais),
além de estar passível de ser chamado

para esclarecimentos pela Receita Federal, ou ainda pode vir a ser excluído deste
regime tributário.
A Sala do Empreendedor em Cantagalo, reforça que não há custos para
o Microempreendedor Individual para
a realização e entrega do DASN-SIMEI
dentro do prazo e informa que qualquer
comunicação recebida neste sentido deve
ser desconsiderada.
O preenchimento da Declaração
Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual pode ser feito
no Portal do Empreendedor, no endereço
eletrônico: www.portaldoempreendedor.

gov.br. Basta acessar o menu do MEI e ir
no ícone “Declaração Anual”.
O objetivo da declaração é estimular os empreendedores a regularizarem a
situação de suas empresas, informando à
Receita Federal o faturamento e o movimento financeiro do ano anterior.
As empresas que por ventura não
apresentarem a DASN-SIMEI dentro do
prazo e persistirem na inadimplência poderão ser enquadradas na dívida ativa e
receber cobrança judicial.
Bruno Palma
Assessor de Imprensa e Comunicação na Prefeitura Municipal de Cantagalo

Cordeiro inicia ano letivo com boas surpresas nas creches municipais
Sem conseguir esconder
de ninguém sua felicidade e empolgação, na última sexta-feira,
3, o secretário de Educação de
Cordeiro, Luiz Antônio Cavalheiro, tratou de espalhar a amigos
e companheiros de trabalho uma
notícia a qual se referiu como
excelente em se tratando de
questões educacionais. “Mesmo
sendo profissional e entusiasta do
setor há muitos anos, confesso
que foi difícil conter a emoção”,
conta ele.
Juntamente com sua
equipe, o secretário vinha se
empenhando no planejamento
que garantisse que o retorno às
aulas das crianças das duas cre-

ches do município, marcado para
esta segunda-feira, se desse da
melhor maneira possível. Segundo ele, a emoção foi exatamente
por ter alcançado, com a antecedência necessária, o êxito nessa
empreitada e por saber que, ao
voltarem ao convívio escolar,
meninos e meninas das creches
Casarão, no Retiro Poético, e Padre Antônio Claret, no Jardim de
Alah, receberiam um tratamento
digno, humanizado e o mais importante: carinho e respeito.
Esse entusiasmo aconteceu porque as duas creches
receberam tratamento igualitário,
sendo abastecidas com gêneros
alimentícios de primeira qua-

lidade, garantindo a oferta de
merenda escolar aos pequenos
alunos. Ambas as instituições
também foram contempladas
com material didático, de higiene
pessoal e limpeza. “As lágrimas
de alegria voltaram aos meus
olhos e essa felicidade não tem
preço. Obrigada Luiz Antônio, Luciano Batatinha e Maria Helena. É
o Governo Municipal mostrando
compromisso e responsabilidade
com a educação. Nossas crianças e Cordeiro merecem pessoas
como vocês”, expôs em mensagem Elaine Teixeira, diretora da
Creche Casarão.
O secretário esclareceu
que a verba destinada a este

reabastecimento não era utilizada desde 2015. “São recursos
federais oriundos do programa
‘Brasil Carinhoso’, que consiste
na transferência automática de
recursos financeiros para custear despesas com manutenção e
desenvolvimento da educação infantil, contribuindo com as ações
de cuidado integral, segurança
alimentar e nutricional, além de
garantir o acesso e a permanência da criança na educação
infantil”, explicou o secretário de
Educação.
Na segunda-feira, 6, o
secretário conferiu o primeiro
dia de aula da meninada. Acompanhado do vereador Marcelo

Duarte – que também quis observar o andamento dos trabalhos
nas creches – e da pedagoga
Auxiliadora Carrielo, Luiz Antônio conversou com a diretora da
Creche Padre Antônio Claret,
Telma Macedo, brincou com as
crianças e até serviu comida
aos ‘baixinhos’. “É realmente um
sentimento de dever cumprido,
uma emoção renovada que nos
revigora. Parabenizo o prefeito
Luciano e a vice Maria Helena por
trabalharem na recuperação de
nossa credibilidade e retomada
da confiança junto à população”,
definiu o secretário.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

