
c
m
y
k

c
m
y
k

c
m
y
k

Carmo, 15 de março de 2017

Pág 04

Profi ssionais de medi-
cina interessados em atuar no 
município de Cordeiro podem 
se preparar para uma exce-
lente oportunidade. Através 
do Edital Público 002/2017, 
o município confi rma a reali-
zação de Processo Seletivo 
visando à contratação de 
médicos para atuarem na Es-
tratégia de Saúde da Família. 

Autorizado pela Lei 
Municipal nº 2.109/2017, a 
partir do que consta nos au-
tos do Processo Administrati-
vo 0465/2017, a organização, 
realização e supervisão do 
Processo Seletivo Público.
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ANO IX - Nº 462 - R$ 0,50

O desempenho representa uma queda de 0,05 ponto 
percentual em relação a janeiro e fi cou signifi cantemente 
menor que o registrado no mesmo período do ano passado, 
quando a taxa avançou 0,9%. O resultado veio ainda abaixo 
do esperado por analistas do mercado fi nanceiro.
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Nos últimos 50 anos, as mulheres têm deixado 
de atuar apenas no ambiente privado para também se 
lançarem no mercado de trabalho. Os avanços nas leis 
trabalhistas permitiram o crescimento dessa mão de obra. 
Em 2007, as mulheres representavam 40,8% do mercado.
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No primeiro dia de pagamento das contas inativas 
do  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa 
Econômica realizou o pagamento de mais de R$ 1,8 bilhão 
para 1,4 milhão de trabalhadores, seja em agências, caixas 
eletrônicos ou lotéricas.
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Infl ação ofi cial 
é a mais baixa 
para fevereiro desde 2000

Mulheres ganham 
espaço no mercado 
de trabalho

Caixa libera R$ 3,8 bilhões 
no primeiro dia de saque 
do FGTS

Mulheres que lutam 
pela igualdade de gênero 
são homenageadas na ALERJ

A Secretaria de 
Cultura de Cordeiro con-
tinua desenvolvendo e 
apoiando atividades que 
se convertam na disse-
minação das mais diver-
sas formas de arte no 
município. Dessa feita, 
está sendo promovida 
a ‘Semana do Artesão 
2017’, acontecendo entre 
os dias 11 e 20 de março, 
com inúmeras atividades 

que prometem celebrar 
e fomentar o artesanato 
cordeirense de forma 
abrangente. O evento se 
dará em parceria com 
o Núcleo de Artesanato 
Mãos Que Criam, que 
por sua vez, conta com 
apoio do Programa Ar-
tesanato em Movimento, 
da Secretaria de Estado 
de Turismo (TurisRio).
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Carnê IPTU 2017 em Cantagalo
 já pode ser retirado pela internet

Visando garantir maior 
conforto, comodidade e mo-
dernidade, a Prefei tura de 
Cantagalo está disponibilizan-
do aos contribuintes, o carnê 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) para ser retirado 
online.

Para realizar a retirada 
do seu carne de forma virtual, 
basta acessar o site oficial da 
Prefeitura– www.cantagalo.
rj.gov.br. Para imprimir o carnê, 
é necessário informar apenas 
o número de inscrição do seu 
imóvel.

A primeira parcela ou 
cota única deverá ser paga até 
o dia 31 de maio. Aqueles que 
optarem por realizar o paga-
mento em cota única receberão 
10% de desconto.
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Semana do Artesão acontece entre os dias 11 e 20 de março em Cordeiro Empregadas domésticas terão salário mínimo de R$ 1.136,53

ASCOM/Cordeiro

ASCOM/Cantagalo

Divulgação

Semana do Artesão 
movimenta cultura 

cordeirense

Secretário de Cordeiro 
tenta intercâmbio com 

Além Paraíba

Agora é lei: 
Reajuste de 8% no piso 

regional

Edital confi rma 
Processo 
Seletivo para 
médicos em 
Cordeiro

Algumas cidades 
de Minas Gerais estão 
bem próximas de outras 
que integram o Estado do 
Rio de Janeiro. Contudo, 
embora sempre tenha 
sido notória a política da 
boa vizinhança e o con-
vívio cooperativo entre as 
populações, nem sempre 
existem ações de integra-
ção governamental entre 
elas, algo que talvez seja 

explicado por serem de 
estados distintos, embora 
possuam culturas seme-
lhantes. 

Visando quebrar 
esse paradigma e promo-
ver um intercâmbio que 
se converta em benefício 
de crianças e jovens cor-
deirenses, o secretário de 
Defesa Civil de Cordeiro, 
Ailton Taveira.
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Agora é lei: o piso 
regional de mais de 170 
categorias de trabalha-
dores da iniciativa priva-
da, como empregadas 
domésticas, cozinheiros 
e auxiliares de enferma-
gem, será reajustado em 
8%. O aumento tem efeito 
retroativo a 1º de janeiro. 
Com isso, as seis faixas 
salariais terão valores 
entre R$ 1.136,53 e R$ 

2.899,79. É o que deter-
mina a lei 7.530/17, san-
cionada pelo governador 
Luiz Fernando Pezão e 
publicada no Diário Ofi cial 
do Executivo de sexta-
-feira (10/03). 

A mudança foi 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) no 
dia 22 de fevereiro.
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Representantes da Defesa Civil cordeirense foram recebidos pelos mineiros

Divulgação
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No primeiro dia de pagamen-
to das contas inativas do  Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), a Caixa Econômica rea-
lizou o pagamento de mais de R$ 
1,8 bilhão para 1,4 milhão de traba-
lhadores, seja em agências, caixas 
eletrônicos ou lotéricas.

Outros R$ 2 bilhões foram 
depositados automaticamente nas 
contas de quem já é cliente do 
banco, benefi ciando cerca de  1,9 
milhão de trabalhadores nascidos 
nos meses de janeiro e fevereiro e ti-
tulares de contas inativas do FGTS. 

Ao todo, foram emitidas 512 
mil senhas de atendimentos a traba-
lhadores em busca de informações, 
apenas na sexta-feira. 

No sábado (11), a Caixa 
abriu 1.841 agências em todo o 
Brasil, das 9h às 15h, para atender 
somente questões relacionadas às 
contas inativas do FGTS. 

Saques
Valores até R$ 1,5 mil podem 

ser sacados no autoatendimento, 
somente com a senha do Cidadão. 
Para valores até R$ 3 mil, o saque 
pode ser realizado com o Cartão 

do Cidadão e senha no autoatendi-
mento, lotéricas e correspondentes 
Caixa.

Acima de R$ 3 mil, os saques 
devem ser feitos nas agências Cai-
xa. Para facilidade no atendimento, 
os trabalhadores devem sempre 
ter em mãos o documento de iden-
tifi cação e Carteira de Trabalho ou 
outro documento que comprove a 
rescisão de seu contrato. Para sa-
ques acima R$ 10 mil é obrigatória 
a apresentação de tais documentos.

Portal Brasil, com informa-
ções da Caixa Econômica

Os preços conti-
nuam a cair e reduzir o 
custo de vida do brasilei-
ro. Em fevereiro, o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede 
a infl ação ofi cial do País, 
fechou em 0,33%, no me-
nor patamar para o mês 
desde 2000.

O desempenho 
representa uma queda 
de 0,05 ponto percentual 
em relação a janeiro e 
ficou significantemente 
menor que o registrado 
no mesmo período do 
ano passado, quando a 

taxa avançou 0,9%. O re-
sultado veio ainda abaixo 
do esperado por analistas 
do mercado financeiro, 
que previam uma alta 
de 0,38% em fevereiro, 
de acordo com pesquisa 
divulgada pelo Banco 
Central (BC) na última 
segunda-feira (3).

 Diante da melho-
ra dos indicadores de 
confiança e a trajetória 
de queda nos juros, a 
inflação acumulada dos 
últimos 12 meses também 
desacelerou considera-
velmente, passando de 

5,35% para 4,76%. Nes-
sa base de comparação, 
esse é o menor resultado 
para o mês desde 2010.

 Em fevereiro, con-
tribuiu para o resultado fa-
vorável a queda de 0,45% 
no preço de alimentos 
e bebidas. Entre os ali-
mentos que fi caram mais 
baratos no mês está o 
feijão-carioca (-14,22), o 
feijão preto (-9,22), o alho 
(-5,55), a batata inglesa 
(-5,06) e a cebola (-4,36).

Passagem mais 
barata

No caso dos trans-

portes públicos, a preço 
da passagem aérea im-
pediu uma alta maior do 
grupo, e contribuiu forte-
mente para o desempe-
nho do mês. Em fevereiro, 
as passagens f icaram 
12,29% mais baratas ante 
queda de 7,36% em ja-
neiro.

O que é IPCA
O IPCA é calcula-

do pelo IBGE desde 1980 
e mede a infl ação ofi cial 
do País.  Para o cálculo 
do índice deste mês foram 
comparados os preços 
coletados no período de 

Nos ú l t imos 50 
anos, as mulheres têm 
deixado de atuar apenas 
no ambiente privado para 
também se lançarem no 
mercado de trabalho. Os 
avanços nas leis traba-
lhistas permitiram o cresci-
mento dessa mão de obra. 
Em 2007, as mulheres 
representavam 40,8% do 
mercado formal de traba-
lho; em 2016, passaram 
a ocupar 44% das vagas.

“Essa di ferença 
tende a ser reduzida. Não 
faz sentido que mulheres 
capacitadas e em idade 
produtiva sejam preteridas 
no mercado de trabalho 
pelo único fato de serem 
mulheres. O Brasil tem re-
duzido essa injustiça. Esse 
é um caminho sem volta”, 
disse o ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira.

Os estados com 
menos diferença de par-

ticipação no mercado de 
trabalho formal entre ho-
mens e mulheres são Ro-
raima (49,6% das vagas de 
trabalho são ocupadas por 
mulheres) e Acre (47,2%). 
Distrito Federal e Mato 
Grosso são as unidades 
da federação com menos 
percentual de mulheres 
em atividades formais, 
segundo o levantamento 
do Cadastro Geral de Em-
prego e Desemprego (Ca-
ged) e da Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais) – 39% e 39,5%, 
respectivamente. A média 
brasileira é de 44%.

Além disso, o de-
semprego afetou menos 
as mulheres nos últimos 
cinco anos do que os ho-
mens, apontam dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE) 
com base em informações 
do Cadastro Geral de Em-

prego e Desemprego (Ca-
ged) e da Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais), do Ministério do 
Trabalho. De acordo com o 
IBGE, entre 2012 e 2016, 
o total de homens empre-
gados sofreu redução de 
6,4%, contra 3,5% entre 
as mulheres.

A renda dessas tra-
balhadoras também tem 
ganhado cada vez mais 
importância no sustento 
das famílias. Os lares 
brasileiros estão sendo 
chefiados por mulheres. 
Em 1995, 23% dos do-
micílios tinham mulheres 
como pessoas de refe-
rência. Vinte anos depois, 
esse número chegou a 
40%. Cabe ressaltar que 
as famílias chefi adas por 
mulheres não são exclu-
sivamente aquelas nas 
quais não há a presença 
masculina: em 34% delas, 

havia a presença de um 
cônjuge.

Apesar dessas me-
lhoras, as mulheres ainda 
ganham em média menos 
do que os homens, mesmo 
tendo mais tempo de estu-
do e qualifi cação. No total, 
a diferença de remunera-
ção entre homens e mu-
lheres em 2015, ano com 
os dados mais recentes do 
indicador, era de 16%. O 
rendimento médio do ho-
mem era de R$ 2.905.91, 
e o pago às mulheres, de 
R$ 2.436,85.

Contudo, quanto 
à participação em cargos 
de chefi a e gerência nas 
empresas e organizações, 
ainda é preciso avançar. 
Isso porque entre 5% e 
10% dessas instituições 
são chefi adas por mulhe-
res no Brasil, de acordo 
com um estudo da Orga-
nização Internacional do 

O Ministério da Educação 
(MEC) recebe, entre 17 a 24 de 
abril, propostas de instituições 
privadas de educação técnica 
de nível médio para participar do 
MedioTec. 

O programa oferta vagas 
gratuitas em cursos técnicos, na 
forma concomitante e na moda-
lidade presencial. O objetivo é 
atender alunos matriculados no 
ensino médio regular das redes 
públicas de ensino.

As instituições deverão 
inserir suas propostas no Sistema 
de Informações da Educação Pro-
fi ssional e Tecnológica (Sistec). 
Lá, devem constar informações 
sobre o curso a ser ofertado: a 
carga horária, considerando o mí-
nimo previsto no catálogo nacional 
de cursos técnicos; a quantidade 
de vagas ofertadas por turno; as 
datas previstas de início e térmi-
no; os requisitos relativos à idade 
mínima, quando houver exigência 

legal; e a proposta do valor da 
hora-aluno.

Neste último quesito, a ins-
tituição deve descrever a abran-
gência de todas as despesas de 
custeio para a realização do curso 
conforme proposta pedagógica, 
incluindo estágio, assistência 
estudantil e material didático do 
aluno.

As vagas nos cursos téc-
nicos, que irão atender os alunos 
do ensino médio das redes públi-

cas, preferencialmente a partir do 
segundo ano, serão preenchidas 
pelas secretarias estaduais de 
educação por meio de processo 
seletivo. O edital, com procedi-
mentos e cronograma para a sele-
ção das instituições, foi publicado 
na sexta-feira, 3, na página da 
Secretaria de Educação Profi ssio-
nal e Tecnológica (Setec) do MEC.

MedioTec
O MedioTec é uma iniciati-

va do MEC no âmbito do Progra-

ma Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), 
para oferta de formação técnica 
e profissional para o jovem. O 
programa será executado em 
parceria com instituições públicas 
e privadas de ensino técnico, com 
vistas a garantir que o estudante 
do ensino médio, após concluir 
essa etapa de ensino, esteja apto 
a se inserir no mundo do trabalho.

Fonte: Ministério da Edu-
cação (MEC)

Caixa libera R$ 3,8 bilhões no primeiro dia de saque do FGTS

Infl ação ofi cial é a mais baixa para fevereiro desde 2000

Mulheres ganham espaço no mercado de trabalho

Escolas privadas ofertarão vagas gratuitas para o MedioTec

31 de janeiro a 24 de feve-
reiro de 2017 (referência) 
com os preços vigentes 
no período de 30 de de-

zembro de 2016 a 30 de 
janeiro 2017 (base).

Portal Brasil, com 
informações do IBGE

Trabalho (OIT).
Setores da eco-

nomia
O levantamento 

aponta um crescimento 
na ocupação formal por 
mulheres entre 30 e 39 
anos (43,8%) e entre 50 e 
64 anos (64,3%). Os se-
tores em que o percentual 
de mulheres ocupadas é 
superior ao dos homens 
são administração públi-
ca e serviços, enquanto 

homens são maioria na in-
dústria de transformação; 
agropecuária, extração 
vegetal, caça e pesca; 
construção civil, serviços 
industriais de utilidade pú-
blica; e extrativa mineral. 
No comércio, a participa-
ção de homens e mulheres 
é bem equilibrada, sendo 
que 20,1% dos homens e 
19,9% das mulheres estão 
no setor.

Portal Brasil
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Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa 
abaixo especifi cada:

Processo nº: 018/2017
Nome do credor: Servel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CNPJ / CPF: 00.287.705/0004-84
Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 711 – Duas 

Pedras – Nova Friburgo/RJ

Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

rídica
Valor: R$ 4.642,05

EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTES: Câmara Municipal de Sumidouro, inscrita no 
CNPJ nº02.326.500/0001-43; Sumidouro Atlético Clube, inscrita 

no CNPJ nº 30.346.126/0001-83;

OBJETO: Consignação em folha de pagamento da 
mensalidade (cota de manutenção do SAC) dos servidores as-
sociados interessados;

PRAZO: a vigência do presente convênio será de 60 
(sessenta) meses;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Processo Administra-
tivo nº 002/2017, Lei Federal nº 8.666/93

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 020/2017, de 14 de março de 2017.

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

Resolve:

Declarar, de acordo com o disposto na alínea “d”, inciso VI, do art. 
16 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a vacância do cargo de Vereador 
do Excelentísso Senhor Ralfy Matias Moreira, por ocasião de seu falecimento 
ocorrido na data de 12 de março de 2017.

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

Gabinete do Presidente, em 14 de março de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Algumas cidades 
de Minas Gerais estão bem 
próximas de outras que in-
tegram o Estado do Rio de 
Janeiro. Contudo, embora 
sempre tenha sido notória 
a política da boa vizinhan-
ça e o convívio cooperativo 
entre as populações, nem 

sempre existem ações de 
integração governamental 
entre elas, algo que talvez 
seja explicado por serem 
de estados distintos, em-
bora possuam culturas 
semelhantes. 

Visando quebrar 
esse paradigma e promo-

ver um intercâmbio que 
se converta em benefício 
de crianças e jovens cor-
deirenses, o secretário de 
Defesa Civil de Cordeiro, 
Ailton Taveira, que também 
responde interinamente e 
sem ônus pela Secretaria 
de Trânsito, conheceu um 

projeto que há anos vem 
sendo realizado com su-
cesso em Além Paraíba, 
município mineiro locali-
zado há 55 quilômetros de 
Cordeiro.

Na última segunda-
-feira, 6, acompanhado do 
diretor de Operações da 
Defesa Civil, Luan Feijó, e 
do agente de Defesa Civil, 
Roberto Alves, Taveira fez 
uma visita à Associação da 
Guarda Mirim de Além Pa-
raíba (AGMAP). O objetivo 
foi conhecer melhor os tra-
balhos executados através 
da Guarda Mirim. “Conheci 
essa ação e fi quei impres-
sionado. Trata-se de um 
trabalho que vem gerando 
resultados positivos há 
mais de três décadas”, 
relata o secretário.

Durante o encontro, 
Ailton pôde conhecer deta-
lhes sobre o funcionamen-

to da instituição, sua atua-
ção social e seu regimento 
interno. “A partir desse 
conhecimento, passare-
mos aos estudos técnicos 
na tentativa de implantar 
esse modelo em Cordeiro. 
Fomos muito bem recebi-
dos e já conseguimos uma 
parceria que irá nos auxiliar 
na implantação da Guarda 
Mirim no município”, confi r-
mou animado Taveira. 

Outra coisa que 
deixou o secretário cor-
deirense empolgado foi 
o entusiasmo e profi ssio-
nalismo dos gestores e 
funcionários da AGMAP, 
além do excepcional traba-
lho social desempenhado. 
Atualmente, a instituição 
possui 53 funcionários. 
São jovens aprendizes, 
com idade entre 16 e 18 
anos, que possuem cartei-
ra assinada e ingressam no 

mercado de trabalho por 
intermédio do Programa 
Primeiro Emprego. 

“Eles têm os rendi-
mentos escolares avalia-
dos, notas, disciplina e fre-
quência escolar fi scaliza-
dos, recebem palestras ao 
longo do ano, com temas 
como DST; Política, Direi-
tos Políticos e Cidadania; 
Combate a Incêndio e Pri-
meiros Socorros; Drogas 
e seus Efeitos Físicos e 
Jurídicos. Além disso, têm 
acesso gratuito a cursos de 
informática e campeonatos 
esportivos internos. Em 
nome de nossa secretaria, 
agradeço a receptividade 
e o início de uma parceria 
que poderá trazer bons 
frutos para Cordeiro, es-
pecialmente para nossos 
jovens”, declarou Ailton 
Taveira após a reunião.

ASCOM/Cordeiro

Profissionais de medi-
cina interessados em atuar no 
município de Cordeiro podem 
se preparar para uma excelente 
oportunidade. Através do Edital 
Público 002/2017, o município 
confi rma a realização de Proces-
so Seletivo visando à contratação 
de médicos para atuarem na 
Estratégia de Saúde da Família. 

Autorizado pela Lei Mu-
nicipal nº 2.109/2017, a partir do 
que consta nos autos do Pro-
cesso Administrativo 0465/2017, 
a organização, realização e 
supervisão do Processo Seletivo 

Público fi cará sob a responsabi-
lidade da Secretaria de Saúde 
de Cordeiro. O objetivo é garantir 
o preenchimento de seis vagas 
para médicos generalistas, ou 
seja, aqueles que atuam no 
segmento de Clínica Geral. Os 
aprovados terão que cumprir com 
uma carga horária semanal de 40 
horas, com remuneração mensal 
de R$ 9.500,00. Vale lembrar 
que o Processo Seletivo Público 
consistirá em avaliação curri-
cular, considerando formação, 
experiência e demais requisitos 
especifi cados no edital disponi-

bilizado no site.  
Para se inscrever o can-

didato deve preencher o formu-
lário de inscrição e apresentar 
cópia dos seguintes documentos: 
Carteira de Identidade; CPF; 
comprovante de votação da úl-
tima eleição ou comprovante de 
justifi cativa, no caso de quem não 
votou; comprovantes de escola-
ridade para fi ns de habilitação 
(Diploma/Certificados de Con-
clusão de Curso); documentação 
comprobatória para a prova de 
títulos; e currículo.

As inscrições serão gra-

tuitas e realizadas entre os dias 
15 a 21 de março de 2017, das 
8h até as 11h, na recepção da 
Secretaria de Saúde de Cordei-
ro, na Rua Nacib Simão, 1.325, 
bairro Rodolfo Gonçalves. As 
inscrições serão efetivadas me-
diante a entrega com envelope 
nominal contendo a documenta-
ção exigida e a fi cha de inscrição 
será disponibilizada somente na 
recepção e deverá obrigatoria-
mente preenchida no local.

Informações no site ofi -
cial:

http://www.cordeiro.rj.gov.

br/portal/arquivo/13/edital_de_
processo_seletivo_n.o_0022017.
pdf

Confi ra o cronograma:
Etapas  Local  P r a z o  

Horário
Inscrição Secretaria de 

Saúde 15 a 21 de março 
9h às 15h

Resultado provisório 
Site da Prefeitura 2 9  d e 
março  

Recurso Secretaria de 
saúde 30 e 31 de março 
9h às 15h

ASCOM/Cordeiro

A Secretaria de Cultura 
de Cordeiro continua desenvol-
vendo e apoiando atividades que 
se convertam na disseminação 
das mais diversas formas de arte 
no município. Dessa feita, está 
sendo promovida a ‘Semana 
do Artesão 2017’, acontecendo 
entre os dias 11 e 20 de março, 
com inúmeras atividades que 
prometem celebrar e fomentar 
o artesanato cordeirense de 
forma abrangente. O evento se 

dará em parceria com o Núcleo 
de Artesanato Mãos Que Criam, 
que por sua vez, conta com 
apoio do Programa Artesanato 
em Movimento, da Secretaria de 
Estado de Turismo (TurisRio).

Com a ‘Semana do Ar-
tesão’, a estrela principal será 
o artesanato em suas diversas 
vertentes. Ocorrerão palestras 
e ofi cinas na intenção de pro-
mover e divulgar o artesanato 
local. A programação garante 

a participação de toda a socie-
dade, com ações voltadas para 
estudantes, idosos, artesãos e 
cidadãos comuns. “Quando fala-
mos artesanato, pensamos logo 
em feiras onde os artistas apre-
sentam seus trabalhos. Embora 
reconheçamos ser importante, 
optamos pela inovação e pelo 
saber artístico para sairmos do 
óbvio”, garante o artista Cássio 
Campos, diretor de Cultura de 
Cordeiro.

Com essa visão, as ofi -
cinas, por exemplo, estarão 
voltadas aos estudantes como 
forma de oportunizar o desenvol-
vimento do dom artístico. “Será 
uma semana de promoção da 
nossa cultura, aproveitando o 
fato de o artesanato de Cordeiro 
ser uma referência regional e 
uma força de economia. Realizar 
uma semana de atividades para 
este segmento é atender à de-
manda desses artistas, além de 

ser muito gratifi cante para todos 
nós da Equipe Cultura Viva”, 
acrescentou Cássio Campos.

    “A lógica da troca favo-
rece o equilíbrio entre comprar, 
usar, aperfeiçoar, reajustar, re-
criar, organizar e, além de tudo, 
aproximar pessoas. Creio que 
seja esse o ponto importante 
a ser abordado nesse primeiro 
evento”, concluiu o diretor de 
Cultura.

ASCOM/Cordeiro

Secretário de Cordeiro tenta intercâmbio com Além Paraíba

Edital confi rma Processo Seletivo para médicos em Cordeiro

Semana do Artesão movimenta cultura cordeirense

Defesa Civil estuda implantação da Guarda Mirim no município
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Carnê IPTU 2017 em Cantagalo já pode ser retirado pela internet

Mulheres que lutam pela igualdade de gênero 
são homenageadas na ALERJ

Agora é lei: Reajuste de 8% no piso regional

Visando garantir maior 
conforto, comodidade e moder-
nidade, a Prefeitura de Canta-
galo está disponibilizando aos 
contribuintes, o carnê do Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) para ser retirado online.

Para realizar a retirada 
do seu carne de forma virtual, 
basta acessar o site ofi cial da 
Prefeitura– www.cantagalo.
rj.gov.br. Para imprimir o carnê, 
é necessário informar apenas 

o número de inscrição do seu 
imóvel.

A primeira parcela ou 
cota única deverá ser paga até o 
dia 31 de maio. Aqueles que op-
tarem por realizar o pagamento 
em cota única receberão 10% 
de desconto como benefício. 
Quem decidir pelo parcelamen-
to deverá efetuar o pagamento 
nas seguintes datas: Vencimen-
tos  – 31/05 Cota Única (ou 1° 
parcela), 30/06 (2° parcela), 

31/07 (3° parcela), 31/08 (4° 
parcela), 29/09 (5° parcela) e 
31/10 (6 °parcela).

É importante também 
lembrar a todos os contribuintes, 
que por ventura não estiverem 
com seus endereços atualiza-
dos, que procurem o setor tri-
butário para realizar a atualiza-
ção de suas informações, pois 
existem muitos casos onde é 
necessário este procedimento.

Bruno Palma  

No ano em que o voto 
feminino completa 85 anos 
no Brasil, as deputadas da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) assumiram o plenário 
da Casa para homenagear 
dez cidadãs que se desta-
caram na luta pela igualda-
de de gênero. A 14ª edição 
do Diploma Mulher Cidadã 
Leolinda Figueiredo Daltro 
aconteceu na última quarta-
-feira (8), Dia Internacional 
da Mulher.

A homenagem foi uma 
ação da Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Mulher da 
Alerj, presidida pela deputa-
da Enfermeira Rejane (PC do 
B). A parlamentar comentou 
a importância de reconhecer 
o combate ao machismo. 
“Diariamente, as mulheres 
batalham por condições de 
trabalho e se opõem à violên-
cia. Dessa forma, contribuem 
para um processo crescente 
de emancipação e empode-
ramento”, disse.

As parlamentares Tia Ju 
(PRB), Martha Rocha (PDT), 
Daniele Guerreiro (PMDB), 
Ana Paula Rechuan (PMDB), 
Márcia Jeovani (DEM) e Fa-

tinha (SDD) participaram da 
entrega do diploma. As 10 
escolhidas foram indicadas 
por organizações da socieda-
de civil. Entre as escolhidas, 
professoras, advogadas, pro-
fissionais da área de saúde e 
líderes sindicais.

Dilcéia da Rocha Quin-
tela, pedagoga e militante 
feminista desde a década de 
70, foi uma das homenagea-
das. A representante do Con-
selho Estadual do Conselho 
da Mulher destacou que 
apesar das vitórias, o movi-
mento ainda possui desafios 
concretos. Ela destacou a 
precarização do atendimento 
às mulheres no Rio por causa 
da falta de equipamentos e 
a crise financeira do estado.

Para a deputada Martha 
Rocha (PDT) a data não é só 
comemorativa, mas também 
combativa. “O Dia Internacio-
nal da Mulher não é apenas 
uma oportunidade para rece-
ber flores. Na verdade, é uma 
chance de reconhecer as 
vitórias, mas também de to-
mar fôlego para impulsionar 
a busca por nossos direitos”, 
apontou a parlamentar.

Representatividade

Agora é lei: o piso regio-
nal de mais de 170 categorias 
de trabalhadores da iniciativa 
privada, como empregadas 
domésticas, cozinheiros e au-
xiliares de enfermagem, será 
reajustado em 8%. O aumento 
tem efeito retroativo a 1º de ja-
neiro. Com isso, as seis faixas 
salariais terão valores entre R$ 
1.136,53 e R$ 2.899,79. É o 
que determina a lei 7.530/17, 
sancionada pelo governador 
Luiz Fernando Pezão e publi-
cada no Diário Ofi cial do Exe-
cutivo de sexta-feira (10/03). 

A mudança foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
no dia 22 de fevereiro, com a 
inclusão de profi ssões como 
catadores de materiais reciclá-
veis (faixa I); mototaxistas, me-
rendeiras, auxiliares de creche 
e artesãos (faixa II), e agentes 
de saúde e endemias, monito-

res escolares e guarda parques 
com curso de formação (faixa 
III). Uma emenda aprovada 
determina ainda que os salários 
estabelecidos em convenções 
e acordos coletivos só valerão 
caso tenham valor superior ao 
determinado na lei. 

 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.

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

Faixa I - R$ 1.136,53: 
Trabalhadores agropecuários; 
empregados domésticos; tra-

balhadores de serviços de 
conservação 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 
veículos de transportes; por-
teiros; secretários; telefonistas 
e operadores de telemarketing; 
eletricistas; frentistas; bombei-
ros civis; auxiliares de enferma-
gem, entre outros.

 Faixa IV - R$1.529,26: 
Técnicos em enfermagem; 
trabalhadores de nível técni-
co registrados nos conselhos 
de suas áreas; técnicos em 
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Divulgação

Divulgação

farmácia; técnicos em laboratório; 
bombeiro civil líder, entre outros. 

Faixa V - R$2.306,45: Pro-
fessores de Ensino Fundamental 
(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: Con-
tadores; psicólogos; fi sioterapeutas; 
sociólogo; assistentes sociais; bió-
logos; nutricionistas; bibliotecários; 
enfermeiros, entre outros.

Suzete Paiva dos 
Santos, representante 
da União de Negros e 
Negras pela Igualdade 
(Unegro), também foi 
uma das condecoradas. 
Para ela, a homenagem 
traz visibi l idade, mas 
ainda existe um longo 
caminho a ser percorri-
do. “As mulheres negras 
em cargos de destaque 

ainda são uma exceção. 
E é exatamente isso que 
não queremos ser. Por 
isso, iniciativas como 
essa são importantes 
para abrir espaço para 
a pluralidade”, afirmou a 
militante.

Além de Dilcéia e 
Suzete, outras oito mu-
lheres receberam o Di-
ploma Mulher Cidadã Le-

olinda Figueiredo Daltro 
2017. São elas: Ludmila 
Fontenele, Célia Citeli 
Pereira, Lígia Doutel de 
Andrade, Maíra Costa 
Fernandes, Maria Adeli-
na Di Mare Salles, Maria 
Celina de Oliveira, Maria 
do Espírito Santo Tava-
res dos Santos e Shirley 
da Costa Behrends.

Elisa Calmon


