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Outra boa notícia para 
Cordeiro pode pintar no seg-
mento esportivo. Na última 
terça-feira, 21, o secretário de 
Esporte e Lazer do município, 
Jairo Amaral, acompanhado 
de seu assessor, Alexandre 
Nascimento, esteve na sede 
do Fluminense Futebol Clube, 
no Rio de Janeiro, no intuito 
de estabelecer os primeiros 
contatos visando futuras par-
cerias com o Departamento de 
Esportes Olímpicos do clube 
carioca. O secretário de Cor-
deiro se reuniu com Frederico 
Castro, gestor de Esportes 
Olímpicos.
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ANO IX - Nº 460 - R$ 0,50

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) concluiu na terça-feira (21/02) a votação do projeto de 
lei 2.344/17, que reajusta em 8% o piso regional. A norma, 
com efeito retroativo a 1º de janeiro, altera o salário de mais 
de 170 categorias de trabalhadores da iniciativa privada.
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No mês de março, a previsão das vazões que 
chegam nos reservatórios das hidrelétricas fi cou abaixo 
da expectativa anterior. Com isso, houve a indicação de 
maior geração termelétrica como medida para preservar 
os níveis de armazenamento e garantir o atendimento.
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Entre fevereiro e março, prefeitos dos municípios da 
Região Serrana receberão a visita da Coordenação Regional 
– Serrana I do SEBRAE/RJ. O intuito é traçar planos e metas 
em prol do desenvolvimento de políticas públicas voltadas 
para o fortalecimento do empreendedorismo.
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Piso regional 
terá reajuste de 8% 
em 2017

Bandeira tarifária de energia 
elétrica será amarela 
em março

Prefeito de Cordeiro 
se reúne com coordenação 
do SEBRAE/RJ

Bancos anunciam corte 
nos juros após redução 
da Selic

Desde que assu-
miram a Prefeitura de Cor-
deiro, o prefeito Luciano 
Batatinha e a vice-prefeita 
Maria Helena têm reafi r-
mado reiteradas vezes 
que todas as ações de 
governo serão estudadas 
exaustivamente para que 
as execuções sejam feitas 
com precisão, dentro da 
legalidade e cujas fi nali-
dades estejam em con-

sonância com os anseios 
da população cordeirense.

 Considerada o 
principal cartão de visitas 
do município e orgulho 
do povo local, além de 
reconhecida tecnicamen-
te como uma das mais 
importantes do gênero no 
país, a Exposição Agrope-
cuária de Cordeiro seguirá 
os mesmos moldes.
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Câmara Municipal de Cantagalo 
poderá ter o seu recesso reduzido

Foram apresentados 
durante a primeira sessão 
ordinária do atual período 
legislativo, que aconteceu na 
quinta-feira, dia 16, os projetos 
de emenda à Lei Orgânica e 
de modificação ao Regimento 
Interno para a redução do pe-
ríodo de recesso da Câmara 
Municipal de Cantagalo.

Cumprindo uma de suas 
propostas de campanha elei-
toral, o vereador Hugo Gui-
marães (PTdoB) propôs tal 
medida para reduzir o período 
atual de recesso, que é de 92 
dias, para um período de 55 
dias. Além disso, os projetos 
visam adequar o calendário do 
legislativo municipal ao perío-
do parlamentar federal.
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Foi o primeiro encontro da equipe visando os preparativos da Expo-2017 Alegria , emoção e descontração , tradicional  Bloco da Piranhas

Cícero Marra

CMCantagalo

ASCOM/Cantagalo

Expo-Cordeiro 
2017 terá planejamento 

estratégico

Secretaria de transporte de 
Cantagalo entrega nova ponte 
em estrada rural de Boa Sorte

Abertura do carnaval de Cantagalo 
traz alegria a população e em mais 

um ano o bloco das piranhas marca 
presença na avenida

Secretário 
de Esporte de 
Cordeiro tenta 
parceria com o 
Fluminense

A Secretaria Muni-
cipal de Viação e Trans-
portes realizou uma im-
portante ação na estrada 
que liga a Fazenda de 
Areias(Vila Areinhas) e Fa-
zenda Jacutinga, que fi ca 
localizada na zona rural do 
distrito de Boa Sorte.

A instalação de 
uma nova ponte neste 
trecho de estrada, é um 
antigo pedido dos mo-

radores da localidade, e 
com o empenho e boa 
vontade da equipe de 
Transportes, foi possível 
realizar a entrega desta 
nova ponte na localidade. 
Vale lembrar que a anti-
ga ponte se encontrava 
em estado precário de 
utilização, colocando em 
risco aqueles que por ali 
passavam todos os dias.
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O carnaval é con-
siderado uma das festas 
populares mais animadas 
e representativas do mun-
do, e em Cantagalo não é 
diferente. A Festa popular é 
super tradicional em terras 
Cantagalenses e tem atraí-
do a cada ano mais turistas 
para a cidade. A Festa Tem 
sua origem no entrudo por-
tuguês, onde, no passado, 
as pessoas jogavam uma 

nas outras, água, ovos e 
farinha. O entrudo acon-
tecia num período anterior 
a quaresma e, portanto, 
tinha um signifi cado ligado 
à liberdade. Este sentido 
permanece até os dias de 
hoje no Carnaval.

Em Cantagalo, já 
como acontece a anos, na 
Sexta-Feira de Carnaval, 
que é o dia de abertura.
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Nova Ponte já instalada no local

ASCOM/Cantagalo
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SEBRAE/RJ/Divulgação

Reunião do SEBRAE foi realizada no gabinete do prefeito Luciano Batatinha

Entre fevereiro e 
março, prefeitos dos mu-
nicípios da Região Serra-
na receberão a visita da 
Coordenação Regional – 
Serrana I do SEBRAE/RJ. 
O intuito é traçar planos e 
metas em prol do desen-
volvimento de políticas 
públicas voltadas para o 
fortalecimento do empre-
endedorismo. Durante os 
encontros, os gestores têm 
a oportunidade de adquirir 
conhecimentos sobre me-
todologias e práticas que 
ajudam a impulsionar e 
desenvolver a economia 
local através do estímulo 

das atividades empreen-
dedoras, ao mesmo tempo 
em que promovem geração 
de emprego e distribuição 
de renda.  

Segundo a coor-
denadora regional do SE-
BRAE, Fernanda Gripp, 
as reuniões são funda-
mentais. “É importante 
para o desenvolvimento 
socioeconômico dos mu-
nicípios uma estratégia de 
empreendedorismo, em 
particular para os peque-
nos negócios. O SEBRAE 
procura essa aproximação 
com prefeitos para que 
compreendam as ações 

e se tornem parceiros, 
já que a iniciativa visa 
potencializar atividades 
econômicas da região e 
dar o apoio necessário 
para que o poder público 
encontre caminhos e pro-
mova o desenvolvimento 
de seu município através 
de consultorias técnicas, 
capacitações, palestras, 
cursos, workshops, entre 
outras formas de suporte”, 
relata Fernanda.

Em Cordeiro, o en-
contro ocorreu na sema-
na passada. A equipe do 
SEBRAE apresentou ao 
prefeito Luciano Batatinha, 

à vice-prefeita Maria He-
lena e aos secretários de 
Administração, de Saúde 
e de Indústria, Comércio 
e Desenvolvimento, An-
dré Mion, Vânia Huguenin 
e Marcelo Pinheiro, res-
pectivamente, um diag-
nóstico sobre empresas 
existentes, formalizações, 
microempreendedores 
individuais (MEI), micro-
empresas, empresas de 
pequeno porte e gran-
des empresas. O alvo foi 
apresentar o cenário atual 
do empreendedorismo e 
apontar melhorias para o 
aprimoramento econômico 

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) concluiu na terça-feira 
(21/02) a votação do projeto de 
lei 2.344/17, que reajusta em 
8% o piso regional. A norma, 
com efeito retroativo a 1º de 
janeiro, altera o salário de mais 
de 170 categorias de trabalha-
dores da iniciativa privada. Com 
isso, as seis faixas salariais 
terão valores entre R$ 1.136,53 
e R$ 2.899,79. O texto segue 
agora para sanção do governa-
dor Luiz Fernando Pezão.

 Durante a sessão desta 
terça, os deputados rejeitaram, 
por 31 votos a 21, emenda que 
previa a inclusão dos jornalistas 
na faixa VI. Houve divergência 
sobre o tema.

 O deputado Paulo Melo 
(PMDB) disse que votou contra 

pois já há um acordo coletivo 
para o salário base dos profi s-
sionais de imprensa. “A legis-
lação federal é clara quando 
diz que o piso regional só deve 
ser criado quando não há esse 
acordo.” Já o autor da emenda, 
deputado Paulo Ramos (PSOL), 
defendeu a inclusão para que 
os profi ssionais não fi quem limi-
tados diante da classe patronal. 
“Esse é um direito que pode ser 
garantido aos jornalistas, para 
que de fato eles tenham a cha-
mada liberdade de imprensa.” 

Principais mudanças 
O texto-base já havia 

sido aprovado na semana pas-
sada. Além do reajuste de 
8%, foram incluídas profi ssões 
como catadores de materiais 
recicláveis (faixa I); mototaxis-
tas, merendeiras, auxiliares de 

creche e artesãos (faixa II;, e 
agentes de saúde e endemias, 
monitores escolares e guarda 
parques com curso de formação 
(faixa III).

 A proposta inicial do Go-
verno do Estado era de 7,53%, 
um reajuste acima da infl ação 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), de 6,29%. Repre-
sentantes dos trabalhadores 
pleiteavam 8,30%.Os líderes 
partidários fecharam questão 
em um percentual de 8%, o que 
leva em conta a infl ação do mês 
de janeiro. Também fi cou acor-
dado que no texto-base que não 
pode haver valores menores o 
piso em convenções coletivas.

Veja abaixo os valores 
e algumas das categorias con-
templadas:

Faixa I - R$ 1.136,53 
Trabalhadores agropecuários; 
empregados domésticos; traba-
lhadores de serviços de conser-
vação e manutenção; auxiliar de 
serviços gerais e de escritório; 
guardadores de veículos, entre 
outros.

Faixa II - R$ 1.178,41 
Trabalhadores da construção 
civil; carteiros; motoristas de 
ambulância; cozinheiros; ope-
rador de caixa; cabeleireiros e 
manicures; motoboys; comer-
ciários; pintores; pedreiros; 
garçons, entre outros.

 Faixa III - R$ 1.262,20 
Soldadores; condutores de ve-
ículos de transportes; porteiros; 
secretários; telefonistas e ope-
radores de telemarketing; ele-
tricistas; frentistas; bombeiros 
civis; auxiliares de enfermagem, 

entre outros.
 Faixa IV - R$1.529,26 

Técnicos em enfermagem; 
trabalhadores de nível técni-
co registrados nos conselhos 
de suas áreas; técnicos em 
farmácia; técnicos em labora-
tório; bombeiro civil líder, entre 
outros.

 Faixa V - R$2.306,45 
Professores de Ensino Funda-
mental (1° ao 5° ano, regime 
40h); técnicos de eletrônica; 
intérprete de Libras; técnicos de 
segurança do trabalho; técnico 
de instrumentação cirúrgica, 
entre outros. 

Faixa VI - R$2.899,79 
Contadores; psicólogos; fi siote-
rapeutas; sociólogo; assistentes 
sociais; biólogos; nutricionistas; 
bibliotecários; enfermeiros, en-
tre outros.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) infor-
mou, na sexta-feira (24), que a 
bandeira tarifária das contas de 
luz em março será amarela, com 
custo adicional de R$ 2,00 a cada 
100(kWh) consumido.

No mês de março, a previ-
são das vazões que chegam nos 
reservatórios das hidrelétricas 
fi cou abaixo da expectativa ante-
rior. Com isso, houve a indicação 
de maior geração termelétrica 

como medida para preservar os 
níveis de armazenamento e ga-
rantir o atendimento à carga do 
sistema.

A bandeira amarela é 
acionada nos meses em que o 
valor do Custo Variável Unitário 
(CVU) da última usina a ser des-
pachada está entre R$ 211,28/
MWh e R$ 422,56/MWh. Segundo 
o relatório do Programa Mensal 
de Operação (PMO) do Operador 
Nacional do Sistema (ONS), em 

março o CVU da última usina 
a ser despachada fi cou em R$ 
279,04/MWh.

Sistema de bandeiras
Criado pela Aneel, o siste-

ma de bandeiras tarifárias sinaliza 
o custo real da energia gerada, 
possibilitando aos consumido-
res o uso consciente da energia 
elétrica. O funcionamento das 
bandeiras tarifárias é simples: as 
cores verde, amarela ou vermelha 
indicam se a energia custará mais 

ou menos em função das condi-
ções de geração de eletricidade.

Com as bandeiras, a con-
ta de luz fi ca mais transparente e 
o consumidor tem a melhor infor-
mação para usar a energia elétri-
ca sem desperdício. A bandeira 
tarifária não é um custo extra na 
conta de luz: é uma forma diferen-
te de apresentar um valor que já 
está na conta de energia, mas que 
geralmente passa despercebido.

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: Do Portal Brasil, 
com informações da Aneel e 
Agência Brasil

Após o quarto corte con-
secutivo da taxa básica de juros, 
o Banco do Brasil, Itaú Unibanco 
e Bradesco anunciaram a redu-
ção das taxas de juros cobradas 
em linha de crédito. Na última 
quarta-feira (22), o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) decidiu 
cortar a Selic em 0,75 ponto 
percentual, para 12,25% ao ano.

Logo após o anuncio do 
BC, o Banco do Brasil anunciou 
uma redução nas taxas de juros 
em até 0,12 ponto percentual ao 

mês, entrando em vigor a partir 
de 1º de março. No caso para 
o crédito de micro e pequenas 
empresas, as linhas que vão 
fi car mais baratas são para ca-
pital de giro, com destaque para 
operações de recebíveis.

No caso das pessoas 
físicas, as principais reduções 
de juros serão no fi nanciamento 
imobiliário, no cheque especial 
e no crédito consignado. No 
corte anterior da Selic, o banco 
já havia anunciado uma redução 
de juros.

No caso do Bradesco, as 
taxas mínimas de crédito pes-
soal foram reduzidas de 1,89% 
para 1,83% ao mês e as taxas 
máximas, de 7,72% para 7,66% 
ao mês. A modalidade Credfácil 
Veículo teve sua taxa máxima 
reduzida de 5,92% para 5,86% 
ao mês. Na modalidade CDC 
Outros Bens, a taxa máxima 
caiu de 5,90% para 5,84% ao 
mês;

No caso da linha de cré-
dito para pessoa jurídica, a taxa 
mínima de juros de capital de 

giro foi reduzida de 3,49% para 
3,43% ao mês, e a máxima de 
6,95% para 6,89% ao mês.  Na 
modalidade Credinvestimento, 
capital de giro com várias ga-
rantis, a taxa máxima passou 
de 6,79% para 5,99% ao mês. 
Para os cartões Elo, as taxas 
de juros do rotativo fi carão entre 
3,1% a 9,9%.

 Já o Itaú repassará o 
corte de 0,75 ponto percentual 
para as linhas de empréstimo 
pessoal, cheque especial, car-
tão de crédito e fi nanciamento 

de veículos. No casso de pes-
soa jurídica, houve redução nas 
taxas do cheque especial, capi-
tal de giro e contas garantidas.

“Acreditamos que a po-
lít ica monetária vem sendo 
conduzida de forma a benefi ciar 
o crescimento econômico sus-
tentável num ambiente de baixa 
infl ação”, afi rmou o presidente 
do Itaú Unibanco, Roberto Se-
tubal, em nota.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Banco do Brasil, 
Itaú Unibanco e Bradesco

Prefeito de Cordeiro se reúne com coordenação do SEBRAE/RJ

Piso regional terá reajuste de 8% em 2017

Bandeira tarifária de energia elétrica será amarela em março

Bancos anunciam corte nos juros após redução da Selic
Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco anunciaram redução na taxa de juros

 para pessoas físicas e jurídicas

local. “Todo auxílio oriundo 
do SEBRAE será sempre 
uma ferramenta indispen-
sável para nós do poder 
público. Foi um encontro 

muito proveitoso”, garantiu 
o prefeito de Cordeiro.

Assessoria de Im-
prensa/Prefeitura de Cor-
deiro
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2017

Locadora: SUELI COELHO DE PAULA
CNPJ: 24.804.231/0001-16

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

Objeto: Locação de duas vagas para automóveis, identifi cadas sob os 
números 04 e 05, localizadas no estacionamento situado na Travessa Luiz Carlos 
Falcão, s/n, Centro, Cantagalo/RJ.

Valor: A LOCATÁRIA obriga-se a pagar, mensalmente, à LOCADO-
RA, a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por cada uma das duas 
vagas alugadas, sem qualquer correção até o advento de termo fi nal contratual.

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

Dotação Orçamentária: 3390.39.00-00–00 Outros Serviços de Tercei-
ros. Empenho nº 022 de 19 de janeiro de 2017. 

Prazo: 19 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Data da Assinatura: 19 de janeiro de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2017

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

Contratada: LUCIANO DA SILVA DUTRA-ME
CNPJ: 07.816.722/0001-68

Objeto: Prestação de serviço de manutenção de micro computado-
res e impressoras, de modo a incluir não somente a solução de problemas de 
informática relacionados a hardware, mas também relacionados a software.

Valor: A CONTATANTE obriga-se a pagar, mensalmente, ao CON-
TRATADO, ou ao seu procurador legalmente constituído, até 10º (décimo) dia 
de cada mês seguinte ao do da prestação do serviço, a importância mensal de 
R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), isenta de qualquer reajuste.  

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: 025 de 19 de janeiro de 2017.

Prazo: 1º de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Data da Assinatura: 1º de fevereiro de 2017.

Ocimar Merim Ladeira

Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2017

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

Contratada: PROMO-SOM PROMOÇÕES E SONORIZAÇÃO 
LTDA ME

CNPJ: 27.784.701/0001-15

Objeto: Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio 
instalado e utilizado no plenário das sessões da CONTRATANTE.

Valor: A CONTATANTE obriga-se a pagar, mensalmente, à CON-
TRATADA, 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$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco 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: 026 de 23 de janeiro de 2017.

Prazo: 1º de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Data da Assinatura: 1º de fevereiro de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2017

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

Contratada: FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME
CNPJ: 29.103.538/0001-03

Objeto: Fornecimento de peças automotivas, originais (genuínas) 
constantes da Tabela Ofi cial dos fabricantes Volkswagen e Toyota, a serem 
empregadas nos veículos ofi ciais da Câmara Municipal de Cantagalo, no ex-
ercício de 2017.

Valor: O fornecimento de peças automotivas originais (genuínas) 
constantes da Tabela Ofi cial dos fabricantes Volkswagen e Toyota, será pre-
stado à Contratante pelo desconto de 10,00%(dez por cento) sobre o preço da 
tabela ofi cial.

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

Dotação Orçamentária: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Ordinários. 
Empenho nº: 035 de 07 de fevereiro de 2017.

Prazo: 7 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Data da Assinatura: 7 de fevereiro de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2017

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

Contratada: FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME
CNPJ: 29.103.538/0001-03

Objeto: Prestação de serviços de natureza mecânica, elétrica e 
eletrônica, a serem executados nos veículos ofi ciais da Câmara Municipal de 
Cantagalo, no exercício de 2017.

Valor: O objeto do contrato será prestado à Contratante pelo valor de 
R$ 30,00 (trinta reais) por hora de serviço executado.

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

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros. 
Empenho nº: 037 de 07 de fevereiro de 2017.

Prazo: 7 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Data da Assinatura: 7 de fevereiro de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Cantagalo vem, publicamente, com o intuito 
para atender as instalações de seus setores administrativos juntamente com 
o plenário legislativo, manifestar seu interesse em alugar imóvel situado no 
centro da cidade de Cantagalo/RJ, que atenda, minimamente, às seguintes 
características:

1) Fique situado na região central a, pelo menos, 1 km da Prefeitura.
2) Possua plena acessibilidade a cadeirantes.
3) Possua banheiros: masculino, feminino e para defi cientes físicos.
4) Possua, pelo menos, 350 metros quadrados em andar térreo, para 

plena garantia de acessibilidade e facilitação de acomodação provisória de seu 
plenário e serviços administrativos.

Os eventuais interessados devem apresentar à Câmara Municipal de 
Cantagalo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis desta publicação, proposta de aluguel 
com documento que comprove o direito de propriedade,  planta do imóvel que 
comprove as exigências acima. Fica, por oportuno, esclarecido que as propostas 
apresentadas serão avaliadas e estudadas para que a contratação seja viabilizada, 
quer por futuro procedimento de licitação, quer por dispensa desta.

Divulgação

Jairo Amaral e Alexandre Nascimento com diretores do Fluminense

Expo-Cordeiro 2017 terá planejamento estratégico
 Desde que assumiram a 

Prefeitura de Cordeiro, o prefeito 
Luciano Batatinha e a vice-prefeita 
Maria Helena têm reafi rmado reite-
radas vezes que todas as ações de 
governo serão estudadas exausti-
vamente para que as execuções 
sejam feitas com precisão, dentro 
da legalidade e cujas fi nalidades 
estejam em consonância com os 
anseios da população cordeirense.

 Considerada o principal 
cartão de visitas do município e or-
gulho do povo local, além de reco-
nhecida tecnicamente como uma 
das mais importantes do gênero no 

país, a Exposição Agropecuária de 
Cordeiro seguirá os mesmos mol-
des, cujo planejamento estratégico 
promete ser a marca do evento.

Visando atuar com antece-
dência, foi realizada na semana 
passada, por iniciativa do Gabinete 
do Prefeito, uma reunião inicial so-
bre esse planejamento estratégico 
a ser aplicado na organização da 
Expo-Cordeiro 2017. Segundo o 
chefe de Gabinete, Fabrício Bar-
ros, essa antecipação em relação 
às datas é fundamental. “O primei-
ro passo é montar uma comissão 
especial para cuidar da Exposição 

Agropecuária, subdividindo as 
tarefas e obedecendo às áreas 
de atuação de cada profi ssional”, 
esclareceu.

 O chefe de Gabinete ga-
rante que a determinação do pre-
feito Luciano Batatinha é para que 
se promova o resgate da Expo-
-Cordeiro, com a realização de 
uma festa popular, rentável para 
o município e autossustentável. 
Para isso, algumas secretarias 
assumirão papéis importantes de 
atuação antes e durante a feira. 
“Nosso compromisso é atuar com 
seriedade e transparência. Alguns 

setores, como exposição, julga-
mento e leilão de animais, já estão 
sendo defi nidos pela Secretaria 
de Agricultura. Assim será com 
as demais áreas para montarmos 
a programação ofi cial”, confi rma 
Fabrício.

 Apostando no êxito da 
Expo-2017, o prefeito orientou se-
cretários a contatarem empresas 
e indústrias da iniciativa privada 
em busca de patrocínio. Em con-
trapartida, Luciano já viabilizou 
R$ 600 mil, captados através de 
emendas parlamentares para 
promoção e marketing do turismo, 

de autoria dos deputados Altineu 
Cortes, (R$ 300 mil) e Marcelo 
Matos (R$ 300 mil). Os recursos, 
oriundos do Ministério do Turismo 
são específi cos, ou seja, devem 
ser utilizados exclusivamente na 
realização da Expo-Cordeiro. “Se-
guimos à risca um planejamento 
concreto e organizado. A meta é 
oferecer uma festa à altura das 
tradições e sem comprometer 
os cofres públicos. Estamos no 
caminho certo”, garantiu Fabrício 
Barros. 

 Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Outra boa notícia 
para Cordeiro pode pintar 
no segmento esportivo. 
Na última terça-feira, 21, 
o secretário de Esporte e 
Lazer do município, Jairo 
Amaral, acompanhado de 
seu assessor, Alexandre 
Nascimento, esteve na 
sede do Fluminense Fu-
tebol Clube, no Rio de Ja-
neiro, no intuito de estabe-
lecer os primeiros contatos 
visando futuras parcerias 
com o Departamento de 
Esportes Olímpicos do 
clube carioca. O secretário 

de Cordeiro se reuniu com 
Frederico Castro, gestor 
de Esportes Olímpicos, 
e Marcio Trindade, vice-
-presidente de Esportes 
Olímpicos.

Logo depois, na se-
quência da visita à sede do 
Tricolor, Amaral foi recep-
cionado pelos integrantes 
do setor de Administração 
e Gerenciamento, no De-
partamento de Voleibol. A 
coordenadora da Escolinha 
de Vôlei Feminino, Elaine 
Sales Basso, que está no 
clube há 27 anos, e já foi 

responsável pela prepa-
ração de grandes atletas 
do cenário nacional, disse 
que seria ótimo o acerto de 
uma parceria com um mu-
nicípio do interior. “Nesse 
primeiro contato, consegui-
mos acertar uma visita da 
Escolinha de Vôlei do Flu-
minense à nossa cidade, 
onde será realizada uma 
partida para demonstração 
do projeto, com data ainda 
a ser marcada”, confi rma 
Jairo.

Ainda de acordo 
com o secretário, con-

forme os laços forem se 
estreitando com a diretoria 
do Flu, será possível ava-
liar melhor a viabilidade 
da parceria. “O intuito é 
avançarmos nesse tema, 
já vislumbrando a possível 
implantação de um Núcleo 
do Clube em Cordeiro. Fo-
mos muito bem recebidos. 
A Elaine e outros profis-
sionais tricolores guardam 
ótimas lembranças nossas, 
pois nos idos dos anos 
90, trouxemos o time do 
Fluminense a Cordeiro, 
para um jogo amistoso no 

Secretário de Esporte de Cordeiro tenta parceria com o Fluminense

Ginásio do Rodolfo”, recor-
da Amaral, acrescentando 
que em breve voltará a se 

reunir com o clube do Rio 
de Janeiro.

ASCOM/Cordeiro

www.logusnoticias.com.br



Página 4 Carmo, Edição Nº 460, 01 de março de 2017

c
m
y
k

c
m
y
k

c
m
y
k

Projetos pretendem diminuir o recesso de 92 para 55 dias anuais
Câmara Municipal de Cantagalo poderá ter o seu recesso reduzido

Secretaria de transporte de Cantagalo entrega nova ponte 
em estrada rural de Boa Sorte

Abertura do carnaval de Cantagalo traz alegria à população e 
em mais um ano o bloco das piranhas marca presença na avenida

Foram apresentados duran-
te a primeira sessão ordinária do 
atual período legislativo, que acon-
teceu na quinta-feira, dia 16, os 
projetos de emenda à Lei Orgânica 
e de modifi cação ao Regimento 
Interno para a redução do período 
de recesso da Câmara Municipal 
de Cantagalo.

Cumprindo uma de suas 
propostas de campanha eleito-
ral, o vereador Hugo Guimarães 
(PTdoB) propôs tal medida para 
reduzir o período atual de recesso, 
que é de 92 dias, para um período 
de 55 dias. Além disso, os projetos 
visam adequar o calendário do 
legislativo municipal ao período 
parlamentar federal.

- O recesso parlamentar do 
município de Cantagalo é um dos 

maiores praticados. Atualmente, 
em um mandato de quatro anos, o 
vereador dispõe de um ano inteiro 
em recesso, justifi cou o vereador.

Segundo Hugo Guimarães, 
o recesso da Câmara de Cantagalo 
está defasado há mais de 10 anos 
de acordo com as normas cons-
titucionais, pois o atual recesso 
parlamentar do Congresso Nacio-
nal, determinado no artigo 57 da 
Constituição Federal da República 
do Brasil, foi alterado pela Emen-
da Constitucional nº 50, de 15 de 
fevereiro de 2016.

Alguns municípios do Esta-
do do Rio de Janeiro já realizaram 
tal modificação. Na cidade de 
Petrópolis, o recesso parlamentar 
foi diminuído no ano de 2012, pas-
sando para 30 dias por ano. Outro 

caso, dessa vez em uma cidade 
ainda mais próxima, é o do municí-
pio de Nova Friburgo, que reduziu 
o período de recesso para 62 dias, 
no ano de 2008, como uma medida 
de moralidade e ética.

O projeto foi bem recebido 
pelos demais vereadores e de-
monstra que, além de se adequar 
às normas federais, confirma 
para a sociedade cantagalense 
o empenho dos vereadores e o 
compromisso com o crescimento 
e o progresso da cidade. O projeto 
é assinado pelo autor da proposi-
ção, o vereador Hugo Guimarães 
(PTdoB), bem como pelos verea-
dores, José Augusto Filho (PSL), 
Ralfy Matias Moreira (PP) e Ozeas 
da Silva Pereira (PSB).

CMCantagalo

A Secretar ia Munic ipal  de 
Viação e Transportes realizou uma 
importante ação na estrada que liga 
a Fazenda de Areias(Vila Areinhas) 
e Fazenda Jacutinga, que fica loca-
lizada na zona rural do distrito de 
Boa Sorte.

A instalação de uma nova ponte 
neste trecho de estrada, é um antigo 
pedido dos moradores da localidade, 
e com o empenho e boa vontade da 
equipe de Transportes, foi possível 
realizar a entrega desta nova ponte 
na localidade. Vale lembrar que a an-
tiga ponte se encontrava em estado 

precário de utilização, colocando em 
risco aqueles que por ali passavam 
todos os dias. Também devido ao 
estado em que se encontrava, esta 
situação estava impedindo o acesso 
de maquinário para realização de 
trabalhos nas estradas e proprieda-
des naquela região da zona rural de 
Boa Sorte.

O Trabalho  foi realizado em 
um dia de serviço , e a equipe da 
Secretar ia de Transportes está 
empenhada em dar solução a situ-
ações como esta. Apesar do pouco 
maquinário disponível neste inicio de 

O carnaval é considerado uma das 
festas populares mais animadas e repre-
sentativas do mundo, e em Cantagalo 
não é diferente. A Festa popular é super 
tradicional em terras Cantagalenses e 
tem atraído a cada ano mais turistas para 
a cidade. A Festa Tem sua origem no 
entrudo português, onde, no passado, as 
pessoas jogavam uma nas outras, água, 
ovos e farinha. O entrudo acontecia num 
período anterior a quaresma e, portanto, 
tinha um signifi cado ligado à liberdade. 
Este sentido permanece até os dias de 
hoje no Carnaval.

Em Cantagalo, já como acontece a 
anos, na Sexta-Feira de Carnaval, que é o 
dia de abertura desta bonita festa, o irre-
verente bloco das piranhas deu início aos 
desfi les na avenida. O bloco das piranhas, 
que é de participação gratuita, já está 
enraizado na cultura popular e nas tradi-
ções do município. Esta manifestação de 
cultura popular se caracteriza por homens 
vestidos de mulheres, fantasias variadas, 

mulheres se caracterizando de homens, 
super-heróis, personagens de desenhos 
animados e muitos outros estilos.

O bloco desceu a avenida por 
volta das 23h , trazendo alegria a todos 
presentes nas arquibancadas. Muitos 
destaques , muita criatividade e animação 
são pontos altos deste bloco. Receberam 
homenagem com um troféu de participa-
ção, as piranhas mais feia e mais bonita. 
Entregaram os prêmios aos participantes, 
o Prefeito Guga de Paula, a primeira dama 
Jussara Figueira de Paula,o Vice-Prefeito 
Valdevino Zanon, e o Secretário de Turis-
mo, Pedro Alves. Destaque para o senhor 
Alceu Silveira , que recebeu o prêmio de 
piranha mais feia da festa, e mesmo após 
tantos carnavais , continua participando 
com muita animação e disposição da 
festa. Em seu discurso, o Prefeito Guga 
de Paula, parabenizou ao bloco das pira-
nhas, e também declarando ofi cialmente 
aberto o carnaval da cidade, agradeceu a 
presença dos visitantes pedindo a todos 

CMCantagalo
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governo, devido a necessidade de 
manutenção, e também do número 
reduzido de colaboradores, com boa 
vontade de todos e do auxílio do Se-
cretário Valdevino Zanon, foi possível 

a realização deste trabalho.
Por: Bruno Palma
Assessor de Imprensa e Co-

municação na Prefeitura Municipal 
de Cantagalo

um carnaval de paz e um carnaval da 
família, como é conhecido o carnaval de 
Cantagalo.

Toda a animação do Bloco das Pira-
nhas , também teve um ingrediente muito 
especial , que foi a presença da Banda 
de Metal, que trouxe para a avenida as 
famosas marchinhas de carnaval. Um ver-
dadeiro resgate a cultura musical popular 
desta época do ano. O Fechamento da 
Noite , que aconteceu na Rua Maestro Jo-

aquin Antônio Naegele(“Rua do Gamas”), 
fi cou a cargo da Banda Sensashow, que 
contou com a participação especial do 
Cantor Sandro Marques. A Banda, que 
conta com integrantes da região, animou 
a todos presentes, numa apresentação 
musical de alto nível e muita alegria. No 
repertório, além dos sucessos do sertane-
jo universitário atual, o axé e o pop music 
tiveram seu espaço garantido.

Bruno Palma

Petrobras anuncia redução nos preços do diesel e da gasolina
A Petrobras reduziu os 

preços do diesel e da gasolina 
nas refi narias. O anúncio foi 
feito na noite de sexta-feira 
(24) pela companhia. Essa 
revisão faz parte da nova po-
lítica da estatal, que permite 
a flutuação dos preços de 
acordo com os movimentos 
do mercado.

Em nota, a empresa 
informou que a decisão é ex-
plicada principalmente pela 
queda do dólar frente ao real. 
Além disso, também houve in-
fl uência da “redução no valor 
dos fretes marítimos e ajustes 
na competitividade da Petro-
bras no mercado interno”.

“Os novos preços con-

tinuam com uma margem po-
sitiva em relação à paridade 
internacional, conforme prin-
cípio da política anunciada, 
e estão alinhados com os 
objetivos do plano de negó-
cios 2017/2021”, informou a 
petroleira por meio da nota.

A empresa expl icou 
que, como a lei brasileira ga-

rante liberdade de preços no 
mercado de combustíveis e 
derivados, as revisões feitas 
pela Petrobras nas refi narias 
podem ou não se refl etir no 
preço fi nal ao consumidor.

Preço nas bombas de 
combustível

Se o ajuste feito for 
integralmente repassado ao 

consumidor final, o diesel 
pode cair, em média, 3%, o 
equivalente a R$ 0,09 por 
litro. A gasolina, com essas 
mudanças, pode recuar 2,3% 
nas bombas ou R$ 0,09 por 
litro.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da Agência 
Petrobras


