Cantagalo participa de capacitação
do INEA sobre ICMS ecológico
no Rio de Janeiro
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Serviços de coleta de lixo
serão ampliados nos distritos
de Cantagalo

Cadastro para transporte
universitário/técnico para
Nova Friburgo já está disponível

The Economist
vê volta do crescimento
no Brasil

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pensando
no bem estar da população e visando uma melhoria significativa nos processos de reciclagem do município, está
implantando uma ampliação do serviço de coleta de lixo nos
distritos da cidade.
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A Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo já
está realizando o cadastramento para os alunos interessados
no Transporte oferecido aqueles que estão Cursando o seu
primeiro Curso Universitário ou Curso Técnico na cidade de
Nova Friburgo.
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Título da reportagem de capa da edição da semana
passada afirma que a “economia global desfruta de uma
recuperação sincronizada”. No texto, o Instituto de Finanças
Internacionais calcula que, em janeiro, os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil.
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Prefeitura de Cantagalo realiza prestação de contas
do último quadrimestre de 2016

Área exclusiva
para veículos
de frete é
implantada
em Cantagalo
c
m
y
k

ASCOM/Cantagalo

Visando cumprir a legislação e realizar um demonstrativo
presencial da situação financeira
municipal referente ao 3° quadrimestre de 2016, a Prefeitura de
Cantagalo realizou no ultimo dia 09
de fevereiro uma audiência pública.
Com a presença do atual secretariado municipal, o Secretário de
Governo, Eduardo Medeiros, deu
as boas vindas a todos e deu por
iniciada a prestação de contas. A
audiência foi realizada, no auditório
da Prefeitura, anexo à Secretaria
Municipal de Defesa Civil e Trânsito,
no Triângulo.
Em seguida, fez uso da
palavra o Secretário de Planejamento, Márcio Longo, que também
atuou na ultima gestão municipal e
explanou sobre a situação de arrecadação e despesas.
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Atendendo a uma antiga reivindicação dos prestadores de serviço de Frete
no município de Cantagalo,
a Secretária de Defesa Civil
e Trânsito, através de seu
Secretário Fabio Coelho de
Assis, e também a pedido
do Prefeito Guga de Paula,
realizou a pintura e adequação de faixa exclusiva
para Veículos de Frete. Vale
ressaltar a indicação verbal
do Vereador Zé da Uta e a
Indicação por escrito número
3 de 2017, realizada pelo
Vereador Professor João
Bosco.
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Vem aí o projeto
‘Ativa Idade’
em Cordeiro
c
m
y
k

CRAS-Cordeiro
já está funcionando em
seu novo endereço

ASCOM/Cordeiro

Cordeiro participa
do lançamento da
FEVEST 2017

Ricardo Vieira

Divulgação

Logomarca da Secretaria de Esporte e Lazer para o projeto ‘Ativa Idade’

Após aprovar instalações, prefeito posou para foto com usuários e servidores

Maria Helena com o prefeito Renato Bravo e o secretário Marcelo Pinheiro

Garantir a melhoria
da qualidade de vida dos
integrantes da terceira idade através da promoção
de atividades físicas, desportivas e de lazer em suas
mais diversificadas formas.
Esse é o objetivo do projeto
‘Ativa Idade’, da Secretaria de Esporte e Lazer de
Cordeiro, que inicialmente
será dedicado às pessoas
de ambos os sexos com

Sensibilidade e
habilidade profissional
são fundamentais para
obter sucesso em algumas áreas de atuação.
Lançando mão desses
dois artifícios, a atual
secretária de Assistência
Social e Direitos Humanos de Cordeiro, Letícia
Reis, concluiu que a localização do CRAS-Cordeiro (Centro de Referência

Agora é lei: o piso
regional de mais de 170
categorias de trabalhadores da iniciativa privada, como empregadas
domésticas, cozinheiros
e auxiliares de enfermagem, 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$

mais de 60 anos, mas com
a possibilidade de ser estendido a munícipes acima
de 40 anos conforme a
disponibilidade de vagas.
As aulas, cuja previsão é que aconteçam no
Parque de Exposições Raul
Veiga, no centro da cidade,
e na Praça Esportiva Julio
Silveira do Amaral, no Retiro Poético.
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da Assistência Social),
anteriormente instalado
no centro da cidade, não
era a mais adequada pela
distância dos locais onde
há maior concentração
de famílias propensas à
vulnerabilidade social.
Para solucionar o
problema, a Assistência
Social estudou tecnicamente a situação.
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2.899,79. É o que determina a lei 7.530/17, sancionada pelo governador
Luiz Fernando Pezão e
publicada no Diário Oficial
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.
Pág 05
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Serviços de coleta de lixo serão ampliados
nos distritos de Cantagalo
A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, pensando no bem estar da
população e visando uma melhoria significativa nos processos de reciclagem
do município, está implantando uma
ampliação do serviço de coleta de lixo
nos distritos da cidade. A coleta nos
distritos, que havia sido reduzida na
gestão passada para apenas um dia por
semana, passa a ser agora recolhido
duas vezes por semana.
A intenção do Prefeito, Guga de
Paula e Seu Vice, Valdevino Zanon,
que atualmente ocupa a pasta do Meio
Ambiente, é promover melhorias significativas na coleta do lixo na cidade.
Esta ampliação contempla os distritos do
município de Cantagalo e segue abaixo
a nova distribuição dos dias para os distritos. É importante lembrar que a coleta
para a Sede do Município permanece
inalterada.
Outro fato importante , e que
vem contribuir muito para o tratamento
do lixo realizado na cidade, é que agora, o lixo antes recolhido apenas uma
vez por semana nos distritos, chegará
a Usina com melhores condições para
o processo de reciclagem do mesmo.
Isso permitirá ao município e a Usina de
Reciclagem , ampliar a quantidade de
material reciclável e diminuir os custos
com o material que era enviado ao aterro sanitário em Santa Maria Madalena,
material este que não era considerado
aproveitável para reciclagem.
BOA SORTE – TERÇA E QUINTA
EUCLIDELÂNDIA – TERÇA E
QUINTA
SANTA RITA DA FLORESTA –
SEGUNDA E QUARTA
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍBA
– SEGUNDA E QUARTA
Bruno Palma

Cadastro para transporte
universitário/técnico
para Nova Friburgo
já está disponível
Divulgação

A Secretaria Municipal
de Educação de Cantagalo já
está realizando o cadastramento para os alunos interessados no Transporte oferecido
aqueles que estão Cursando
o seu primeiro Curso Universitário ou Curso Técnico na
cidade de Nova Friburgo.
Para realizar o Cadastro, o aluno deve estar munido de toda documentação
exigida pela secretaria(veja
abaixo a lista) e obedecer
aos critérios do Decreto Municipal Nº 3.115 /2017, o qual
regulamenta a Lei autorizativa
Nº 294/97 que dispõe sobre
a concessão de transportes
rodoviários a todos os munícipes que estejam cursando
Nível Superior (3º grau) e Escolas Técnicas fora do âmbito
do Município.
Cadastro para transporte Universitário/Técnico,
para Nova Friburgo nos termos do Decreto Municipal N°
3.115/2017
Do dia 16/03 à
24/03/2017
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Original:
Comprovante de matrícula emitida pela Instituição
de Ensino, contendo a assinatura do responsável pela

matrícula.
Fotocópia:
Comprovante da
grade de horário;
CPF – RG e Título
de Eleitor;
IPTU se proprietário
ou dos pais ou contrato de
aluguel na forma da lei;
Comprovante de residência vigente;
Uma foto 3 x 4 .
Contracheque ( na
qualidade de Servidor Municipal de Cantagalo)
Atender aos Termos
do Decreto Municipal N°
2.876/2014
Horário de atendimento:
De 08 h às 12 h.
De 13h30min às
16h30min.
Secretaria Municipal
de Educação – SMEC
LEIA O DECRETO
Nº 3.115 /2017
Decreto 3.115-2017

The Economist vê volta do crescimento no Brasil
Divulgação

Após oito trimestres
em queda e inflação em alta,
a economia brasileira retoma
o crescimento. O reconhecimento vem de uma das mais
tradicionais publicações do
mundo, a revista britânica
The Economist.
Título da reportagem
de capa da edição da semana passada afirma que a

“economia global desfruta
de uma recuperação sincronizada”. No texto, o Instituto
de Finanças Internacionais
calcula que, em janeiro, os
países em desenvolvimento,
entre eles o Brasil, atingiram
a taxa de crescimento mensal
mais rápida desde 2011.
A The Economist
aponta que “a economia bra-

sileira encolheu nos últimos
oito trimestres, mas, com
as expectativas de inflação
controladas, as taxas de juros estão caindo”. A revista
ainda observa que, mesmo
em locais com recessão, o
pior passou.
PIB 2017
“Brasil e Rússia vão
adicionar crescimento ao

PIB global, não subtrair”,
argumenta a publicação. No
mercado financeiro brasileiro,
a avaliação é semelhante. Os
especialistas projetam a volta
do crescimento para este ano
e números mais expressivos
a partir de 2018.
Fonte: Portal Brasil,
com informações da The
Economist

Poupança fica acima da inflação e registra melhor
resultado em quase 10 anos
Divulgação

Diante da queda
dos preços e da confiança
na economia, a poupança
voltou a ser uma aplicação rentável. Quem optou
por aplicar na forma mais
tradicional de investimento viu um rendimento real
(descontada a inflação)
da poupança de 3,42%
nos últimos 12 meses,
valor que não era registrado desde novembro de
2007. Os dados são da
consultoria Economatica.
Em fevereiro, a
poupança registrou ganho real de 0,26% e uma

valorização de 0,59%.
Segundo a consultoria, o
resultado marca o nono
mês consecutivo em que
a poupança fi cou acima
do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede
a inflação oficial do País.
Os dados divulgados revelam que, no
acumulado dos últimos
nove meses, a poupança
teve um retorno de poder
aquisitivo de 6,20%. Uma
sequência de nove meses
seguidos de valorização
real não era registrado

desde março de 2012,
segundo a consultoria.
Poder aquisitivo
maior
Nos últimos meses, as reformas econômicas implementadas
pelo governo federal e
o retorno da confiança
do investidor têm contribuído para a queda da
inflação. Em fevereiro, o
IPCA fechou em 0,33%,
no menor patamar para o
mês desde 2000.
Já nos últimos
doze meses, o indicador
que mede a inflação ofi-

cial do País passou de
5,35% para 4,76%. Ou
seja, a inflação tem desacelerado expressivamente e está cada vez mais
perto de fi car no centro
da meta perseguida pelo
Banco Central (BC), de
4,5%.
A expectativa do
mercado financeiro é de
que a inflação termine o
ano em 4,19% e a projeção é de que, em 2018,
a alta nos preços fique
exatamente na meta perseguida pelo BC. Nesse
cenário, a expectativa é

de que os juros básicos da
economia, atualmente em
12,25% ao ano, fiquem
em 9%.

Fonte: Portal Brasil, com informações da
Economatica e do Banco
Central
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Câmara Municipal de Cantagalo
Resumo dos Balancetes Financeiro
01/01/2017 a 31/01/2017
RECEITA
CONTA

R$

DESPESA
R$

R$

CONTA

ORÇAMENTÁRIA
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI

ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REGIME PRÓPRIO - IPAM
INSS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar

9.985,70
9.117,20
2.143,48
16.309,05
198,64

PENSÃO ALIMENTÍCIA
IRRF
PREVISUL
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
ISS
GRESCAN - GRÊMIO DOS SERV.DE
CANTAGALO
SINSECAN
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

10.729,19

338.629,03

R$
150.992,32

0,00
0,00
10.739,39

10.739,39
58.369,80
0,00
220.101,51

DESPESA PERÍODO ANTERIOR
DESPESA ATÉ PERÍODO
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO

85,00

Fluxo de Investimentos
TOTAL GERAL DA RECEITA
RECEITA PERÍODO ANTERIOR
RECEITA ATÉ PERÍODO

R$
150.992,32

DDO
Consignações
Valor Consignado e Retido de
Empenho
Fluxo de Investimentos
TOTAL GERAL DESPESA

3.990,39
72,50

5.738,65

R$

0,00
220.101,51

Saldo em Caixa
Saldo em Bancos
396.998,83
Outras Responsabilidades
0,00
TOTAL GERAL
396.998,83
0,00

0,00
181.727,32
0,00

181.727,32
401.828,83

396.998,83

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
Em Caixa
Em Bancos

0,00
4.830,00

Outras Responsabilidades
TOTAL GERAL

0,00

____________________________
OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.:9724-0

4.830,00
401.828,83

____________________________
JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
CONTADOR-CRC078686/O-1
Mat.:3015-5

____________________________
DANIELA DAVID CORREIA
CONTROLE INTERNO
Mat.:8419-0

Desenvolvido por SAPITUR
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Câmara Municipal de Cantagalo
Resumo dos Balancetes Financeiro
01/02/2017 a 28/02/2017
RECEITA
CONTA
ORÇAMENTÁRIA
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REGIME PRÓPRIO - IPAM
INSS
PENSÃO ALIMENTÍCIA
IRRF
PREVISUL
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
ISS
GRESCAN - GRÊMIO DOS SERV.DE
CANTAGALO
SINSECAN
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
Fluxo de Investimentos

R$

DESPESA
R$

R$

CONTA
ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar
DDO

9.985,70
9.179,79
2.043,27
16.241,89
198,64

Consignações
Valor Consignado e Retido de
Empenho
Fluxo de Investimentos
TOTAL GERAL DESPESA

5.332,33
195,00
85,00

5.738,65

205.269,06
4.757,50
0,00
55.339,83

Saldo em Bancos

396.998,83

RECEITA ATÉ PERÍODO

786.978,60

59.744,32
0,00
325.110,71

0,00
246.596,38
0,00

0,00
0,00

4.830,00
791.808,60

____________________________
OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.:9724-0

Desenvolvido por SAPITUR

____________________________
JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
CONTADOR-CRC078686/O-1
Mat.:3015-5

246.596,38
791.808,60

4.830,00

TOTAL GERAL

60.097,33

545.212,22

RECEITA PERÍODO ANTERIOR

Outras Responsabilidades

205.269,06

220.101,51

TOTAL GERAL DA RECEITA

Em Bancos

R$

DESPESA ATÉ PERÍODO

389.979,77
Outras Responsabilidades
0,00
TOTAL GERAL
389.979,77

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
Em Caixa

330.235,45

R$

DESPESA PERÍODO ANTERIOR
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO
Saldo em Caixa

10.744,05

R$

____________________________
DANIELA DAVID CORREIA
CONTROLE INTERNO
Mat.:8419-0
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Portaria nº 021/2017, de 14 de março de 2017.

Resolve:
Gabinete do Presidente, em 14 de março de 2017.

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

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Resolve:
Exonerar, Joselia de Oliveira Couto Melengate, do Cargo em Comissão
de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Ralfy Matias Moreira,
com efeitos retroativos a 12/03/2017.

Nomear, Joselia de Oliveira Couto Melengate, para exercer o Cargo
em Comissão de Assistente do Diretor Geral, Simbolo DAS-6, de acordo com
a Resolução n.º 402/2007, de 09 de novembro de 2007, com efeitos retroativos
a 13/03/2017.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Portaria nº 022/2017, de 14 de março de 2017.

Gabinete do Presidente, em 14 de março de 2017.

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

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

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

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

reais);

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sumidouro,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.326.500/0001-43;
CONTRATADO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inscrita no CNPJ sob o nº 34.028.316/0002-94;
OBJETO: Prorrogação da prestação de serviço e venda
de produtos postais.
PRAZO: 12 meses, iniciando-se em 01/04/2017 a
31/03/2018;
PREÇO: Valor total estimado de R$1.000, 00 (um mil

DO FUDAMENTO: Art. 24, inciso VIII e art. 57, inciso
II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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 especificada:

Processo nº: 019/2017
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
Classificação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica
Valor: R$ 840,00

Câmara: base defende projeto da terceirização; oposição
promete obstruir votação
Previsto para ser
votado nesta quarta-feira
(22) no plenário da Câmara
dos Deputados, o Projeto
de Lei (PL) 4302/1998 que
libera a terceirização das
contratações para todas
as atividades de uma empresa tem gerado polêmica
na Casa. Deputados da
oposição apontam que a
medida vai reduzir direitos
trabalhistas e precarizar as
relações entre patrões e
empregados. Já integrantes
da base aliada defendem
que a mudança vai “modernizar” as leis trabalhistas e
incentivar contratações.
Durante a tarde
desta terça-feira (21), o projeto foi o principal assunto
em debate no Salão Verde
da Câmara. Na reunião de
líderes, deputados da oposição pediram que o tema
fosse retirado da pauta.
Mas, diante da negativa do

presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeram entrar em obstrução
para impedir a votação do
texto.
“Houve todo um
esforço da oposição com
a liderança da minoria no
sentido de buscarmos algum entendimento para
a votação, não hoje, nem
amanhã, desse projeto. Fizemos todos os apelos para
que essa matéria fosse
votada na semana que vem
para permitir uma melhor
discussão com as centrais
[sindicais]”, disse o líder da
minoria, José Guimarães
(PT-CE). “É consenso das
centrais, particularmente,
CUT, CTB, Nova Central e
Intersindical, de que vamos
para a obstrução”, acrescentou.
Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar
também a chamada ativida-

de-fim, aquela para a qual a
empresa foi criada. A medida prevê que a contratação
terceirizada possa ocorrer
sem restrições, inclusive na
administração pública.
Atualmente a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) veda
a terceirização da atividade-fim e prevê que a prática
possa ser adotada em serviços que se enquadrarem
como atividade-meio, ou
seja, aquelas funções que
não estão diretamente ligados ao objetivo principal da
empresa.
O relator do projeto,
Laercio Oliveira (SD-SE),
defendeu a terceirização
para as atividades-fim. Para
o deputado, a iniciativa visa
dar segurança jurídica para
que as empresas possam
terceirizar suas atividades e
negou que o projeto venha
precarizar as relações de

trabalho.
“Não é nada disso. Terceirização significa
eficiência produtividade
competência na atividade.
Esse é o discurso”, disse.
“Eu sempre questiono e
vou questionar no plenário
a oposição. Venho trabalhando na terceirização há
muito anos e uma das perguntas que faço e fico sem
resposta é a seguinte: ‘me
aponte algum item que tira
direito do trabalhador que
retira um direito consagrado
do trabalhador’ e ninguém
aponta”, afirmou.
Representantes de
centrais sindicais se reuniram com Maia e pediram
o adiamento da votação.
Contrárias ao projeto, elas
argumentam que o governo
já encaminhou um projeto de reforma trabalhista
e que, votar a terceirização antes, seria atropelar

o debate. “Como que o
governo quer debater o
projeto da reforma trabalhista e ao mesmo tempo
coloca esse projeto que
realmente liquida com a
organização sindical e as
relações de trabalho estabelecidas atualmente”,
disse o secretário-geral da
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) Alvaro Egea.
“Achamos que a atividade
precisa ser regulamentada
e que é importante criar um
limite. A porteira aberta é o
caminho da fraude, da insegurança e da precarização”,
acrescentou.
Quase dez anos parado
Originalmente, o
projeto foi encaminhado
à Câmara em 1998, pelo
então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi
aprovado na Casa, em
2000, e no Senado, em
2002, com modificações.

O texto retornou à Câmara,
onde permaneceu desde
então, aguardando alguma
deliberação dos deputados.
O líder do PSDB na
Casa, Ricardo Tripoli (SP),
defendeu a aprovação do
projeto. Segundo o tucano a medida vai dar mais
“formalidade” à terceirização. “O projeto vai oferecer
mais oportunidade para a
sociedade no sentido de
novos empregos, de novas
colocações no mercado. No
sentido de poder ajudar a
desenvolver e a fazer com
que nós possamos ter mais
pontos e acolhimento das
pessoas que queiram prestar serviços, mesmo que
sejam terceirizados. Não é
uma fórmula nova, ela até
então não estava de acordo
com a legislação, mas ela
passa a ter uma certa formalidade com a apreciação
dessa matéria”, disse.

PF diz que irregularidades identificadas na Operação Carne
Fraca são pontuais
Após deflagrar a Operação Carne
Fraca, na última sexta-feira (17), que
bloqueou R$ 1 bilhão de empresas suspeitas de “maquiar” carnes vencidas e
as reembalarem para venda, a Polícia
Federal reconheceu nesta terça-feira (21)
que as investigações tratam de desvios
praticados por “alguns servidores”. De
acordo com a corporação, a apuração das
irregularidades “não representam um mau
funcionamento generalizado do sistema de
integridade sanitária brasileiro”.
As declarações foram divulgadas
nesta noite pela PF e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), após encontro do secretário-executivo da pasta, Eumar Roberto Novacki,
com o diretor-geral da corporação, Leandro Daiello. O foco da operação, segundo

os órgãos, é a eventual prática de crimes
de corrupção por agendes públicos.
“O sistema de inspeção federal brasileiro já foi auditado por vários países que
atestaram sua qualidade. O SIF [Serviço
de Inspeção Federal] garante produtos
de qualidade ao consumidor brasileiro”,
afirmaram a PF e o ministério em nota
conjunta.
Ao dar detalhes das investigações,
na última sexta-feira, a PF informou que
essa é, em números, a maior operação já
realizada no país. Cerca de 1.100 agentes federais cumpriram 309 mandados
judiciais em sete estados, para buscas e
prisões temporárias de suspeitos de fazer
parte do esquema. Segundo a investigação, frigoríficos envolvidos “maquiavam”
carnes vencidas com ácido ascórbico e

subornavam fiscais federais para que eles
autorizassem a comercialização de produtos já impróprios para consumo.
Repercussão negativa
Desde a deflagração da Carne
Fraca, o governo federal reagiu argumentando que as fraudes representam um
“fato isolado” e que a inspeção brasileira
é “forte, robusta e séria”. Em um gesto
para mostrar que não há preocupações
generalizadas, o presidente Michel Temer
se reuniu com embaixadores estrangeiros
em uma churrascaria, no último domingo
(19), após apresentar números de que a
operação atingiu apenas 33 dos 11 mil
funcionários do Ministério da Agricultura.
Na tarde desta terça-feira (21), a
Associação Nacional dos Peritos Criminais
Federais (APCF) também fez críticas à

operação. De acordo com a entidade, as
afirmações sobre “dano agudo à saúde
pública” que vieram à tona nos últimos dias
“não se encontram lastreadas pelo trabalho científico” dos peritos da corporação.
“A atuação adequada dos peritos
criminais federais nas demais etapas do
procedimento investigatório, e não apenas no seu início e na sua deflagração,
teria propiciado a correta interpretação
dos dados técnicos em apuração, assim
como a definição dos procedimentos
técnico-científicos necessários para a materialização de crimes de fraude alimentar
eventualmente cometidos pelas indústrias
sob suspeição. Além disso, sem sombra de
dúvida, teria poupado o país de tão graves
prejuízos comerciais e econômicos”, disse
a APCF.
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Vem aí o projeto ‘Ativa Idade’ em Cordeiro
Garantir a melhoria da
qualidade de vida dos integrantes da terceira idade através da
promoção de atividades físicas,
desportivas e de lazer em suas
mais diversificadas formas. Esse
é o objetivo do projeto ‘Ativa
Idade’, da Secretaria de Esporte
e Lazer de Cordeiro, que inicialmente será dedicado às pessoas
de ambos os sexos com mais de
60 anos, mas com a possibilidade de ser estendido a munícipes
acima de 40 anos conforme a
disponibilidade de vagas.
As aulas, cuja previsão
é que aconteçam no Parque

de Exposições Raul Veiga, no
centro da cidade, e na Praça Esportiva Julio Silveira do Amaral,
no Retiro Poético, serão ministradas, inicialmente, duas vezes
por semana, por um profissional
de Educação Física devidamente habilitado e com habilidade no
trato com os ‘jovens de outrora’.
Haverá atividades variadas,
entre elas ginástica de baixo
impacto, alongamento, treinamento funcional e atividades
recreativas.
Com a chegada da idade,
o metabolismo corporal sofre
uma série de transformações,

seja pelo fator cronológico ou
pelo excesso de estresse, o que
impacta direta e negativamente
no cotidiano dos indivíduos da
terceira idade. Implantando o
projeto ‘Ativa Idade’, a Administração Municipal busca desenvolver ações com os idosos
como forma de privilegiar as
atividades físicas de lazer, com
os resultados capazes de amenizar os efeitos do envelhecimento
biológico e psicossocial.
Outro benefício é o fortalecimento da musculatura, com a
atividade física também influindo
na redução dos fatores que cau-

sam quedas. Com a manutenção
e melhora da densidade corporal
óssea, também são diminuídos os riscos de osteoporose
e acontece uma melhora da
postura. Aspectos psicossociais
também devem ser levados em
conta, pois as atividades físicas
contribuem para a melhora da
autoestima, autoimagem, integração, socialização, inserção
em um grupo social, diminuição
da ansiedade e depressão.
Felipe Mussi, coordenador do projeto e subsecretário
de Esporte e Lazer de Cordeiro, lembra que o projeto tem o

aval do secretário Jairo Amaral,
outro entusiasta das atividades
físicas. Felipe aposta no sucesso da empreitada porque o
município carece de ações para
a terceira idade, mas que sejam
executadas com responsabilidade. “Aplicaremos técnicas destinadas ao fortalecimento das
funções cardiorrespiratórias, da
flexibilidade e da força, algo que
irá melhorar significativamente
a saúde e a qualidade de vida
dos praticantes”, explica Felipe
Mussi, que é professor de educação física.
ASCOM/Cordeiro

CRAS-Cordeiro já está funcionando em seu novo endereço
Sensibilidade e habilidade
profissional são fundamentais
para obter sucesso em algumas
áreas de atuação. Lançando mão
desses dois artifícios, a atual
secretária de Assistência Social
e Direitos Humanos de Cordeiro,
Letícia Reis, concluiu que a localização do CRAS-Cordeiro (Centro
de Referência da Assistência
Social), anteriormente instalado
no centro da cidade, não era a
mais adequada pela distância
dos locais onde há maior concentração de famílias propensas
à vulnerabilidade social.
Para solucionar o problema, a Assistência Social estudou

tecnicamente a situação, levantando os percentuais de atendimento às famílias em cada bairro
da cidade. Com a finalização do
estudo, os profissionais do setor
optaram então pela transferência
da sede do CRAS, que agora está
localizado onde teoricamente
ficará mais próximo das famílias
que utilizam os serviços da entidade com maior periodicidade.
Na última terça-feira, 15,
o CRAS passou a atender em
seu novo endereço, na Rua Eugênio Tavares, número 51, no
bairro Jardim de Alah, ocasião
em que recebeu a visita do prefeito Luciano Batatinha e de sua

vice-prefeita Maria Helena, que
fizeram uma espécie de ‘inspeção’ na unidade e aprovaram as
instalações, além de conversar
com os usuários, que por sua
vez foram recepcionados com um
farto café da manhã. A tendência
é que no local seja absorvida
toda a demanda de bairros como
Lavrinhas, Ferreirinha, Centro,
Campanati, BNH, São Luiz, São
Manoel e Constantino.
Em conversa com o prefeito, Letícia Reis ressaltou que
a localização do CRAS é determinante para viabilizar, de forma
descentralizada, o acesso da
população a todos os direitos so-

cioassistenciais. “O CRAS deve
ser instalado prioritariamente
em locais com maior concentração de famílias em situação
de vulnerabilidade, aquelas com
renda per capita mensal de até
meio salário mínimo e com presença significativa de indivíduos
beneficiários dos programas de
transferências de renda, como
o BPC (Benefício de Prestação
Continuada) e Bolsa Família,
entre outros”, esclareceu a secretária.
O CRAS é uma unidade
pública estatal descentralizada
da política de assistência social,
responsável pela organização e

oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica
do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Além
disso, representa a principal estrutura física local para a proteção
social básica, desempenhando
papel central no território onde
se localiza e possuindo função
exclusiva da oferta pública do
trabalho social com famílias por
meio do serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Famílias
(PAIF) e gestão territorial da rede
socioassistencial de proteção
social básica.
ASCOM/Cordeiro

Cordeiro participa do lançamento da FEVEST 2017
Considerada uma importante feira brasileira do setor
de moda íntima, praia, fitness
e matéria-prima, a FEVEST é
o maior evento de negócios de
Nova Friburgo, um dos maiores
pólos de moda íntima do Brasil.
Este ano, a FEVEST acontece
no Nova Friburgo Country Clube,
dos dias 05 a 09 de julho, das
13h às 20h.

O lançamento oficial do
evento ocorreu na segunda-feira, 13, no auditório do SENAI,
no Espaço da Moda, quando
empresários, confeccionistas e
autoridades públicas conheceram o funcionamento da feira na
edição 2017. Serão mais de 100
estandes de indústrias de confecção, matéria-prima, serviço
e tecnologia. A exemplo do que

ocorrera em 2016, os empresários do setor, além de fechar
bons negócios, terão a chance de
liquidar seus estoques nos dois
últimos dias de evento, quando os
consumidores poderão comprar
peças a preço de custo.
Representando Cordeiro, a vice-prefeita Maria Helena
– que estava acompanhada do
secretário de Indústria, Comércio

e Desenvolvimento Econômico,
Marcelo Pinheiro – destacou que
a proximidade com a ‘Cidade
Exposição’ faz da feira uma excelente oportunidade de novos
negócios também para empresários cordeirenses. “Cordeiro
conhece bem esse segmento,
pois a qualidade dos produtos
confeccionados pelas empresas
de nossa cidade é excepcional.

Com a FEVEST, nossos empresários têm a chance de divulgar
seus produtos e trocar experiências. Fico feliz em representar o
prefeito Luciano Batatinha nesse
lançamento e parabenizo os organizadores e o prefeito de Nova
Friburgo, Renato Bravo, pela
grandiosidade da feira”, disse
Helena.
ASCOM/Cordeiro

Confiança industrial chega ao maior nível em mais de três anos
Com melhora entre os ramos industrias e por porte de empresa, indicador de confiança chegou aos 54 pontos em março
Divulgação

Com a melhora das condições econômicas e das expectativas para o futuro, a confiança industrial voltou a crescer. Em março,
o indicador alcançou os 54 pontos,
o maior nível em mais de três anos.
Os dados são da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e foram divulgados na última
sexta-feira (17). Segundo a entidade, a melhora foi generalizada e
alcançou todos os portes e ramos
principais da indústria.
Esse indicador funciona de
maneira semelhante a um termô-

metro, quando ele está acima de 50
pontos, sinaliza confiança em alta.
Quando ele está abaixo, sugere
retração. Em março, as empresas
mais otimistas eram as grandes,
com 56,2 pontos. As médias ficaram com 53,1, e as pequenas,
com 50,4.
A melhora na confiança também pode ser percebida na maioria
dos setores das indústrias extrativa,
de transformação e da construção.
Em janeiro, 21 segmentos apresentavam falta de confiança; em
fevereiro, esse número caiu para

sete e, em março, esse número foi
para cinco.
Crescimento generalizado
Dos ramos observados, os
melhores desempenhos foram de
farmoquímicos (60,5 pontos), calçados (58,8), extração de minerais
metálicos (58,1), produtos têxteis
(57,5), equipamentos de informática (56,8), material de plástico
(56,6) e celulose (56,6).No caso de
celulose e papel, esse número é um
termômetro a mais por ter uma forte
correlação com o desempenho da
economia e da indústria. Quanto

maior a venda de papelão
ondulado, maior é a venda
de produtos e mais a econo-

mia avança.
Fonte: Portal Brasil,
com informações da CNI

IBGE vai contratar 26,4 mil pessoas para Censo Agropecuário
Divulgação

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorizou
a contratação temporária de
26.440 profissionais para o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
fazer o Censo Agropecuário
2017.
As contratações serão feitas por meio de processo seletivo simplificado,

e a duração dos contratos
será de até um ano, com
possibilidade de prorrogação limitada a três anos. A
portaria com a autorização
foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira
(17).
Serão 19.013 vagas
para o posto de recenseador, 4.946 para agente
censitário supervisor, 1.285

para agente censitário municipal, 381 para agente
censitário administrativo,
375 para agente censitário
regional, 266 para analista
censitário e 174 para agente
censitário de informática.
O valor das remunerações
ainda não foi definido.
Fonte: Portal Brasil,
com informações da Agência Brasil
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Prefeitura de Cantagalo realiza prestação de contas
do último quadrimestre de 2016
ASCOM/Cantagalo
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Visando cumprir a legislação e realizar um demonstrativo presencial da situação
financeira municipal referente
ao 3° quadrimestre de 2016, a
Prefeitura de Cantagalo realizou
no ultimo dia 09 de fevereiro
uma audiência pública. Com a
presença do atual secretariado
municipal, o Secretário de Governo, Eduardo Medeiros, deu
as boas vindas a todos e deu
por iniciada a prestação de contas. A audiência foi realizada, no
auditório da Prefeitura, anexo à
Secretaria Municipal de Defesa
Civil e Trânsito, no Triângulo.
Em seguida, fez uso da
palavra o Secretário de Planejamento, Márcio Longo, que
também atuou na ultima gestão
municipal e explanou sobre
a situação de arrecadação e
despesas referentes ao período
do 3° Quadrimestre de 2016.
A receita, que é estimada no
mês de junho do ano anterior,
ficou em R$ 91.251.500,00
e a arrecadada pela Prefeitura de Cantagalo, foi de R$

80.946.124,60, representando
um déficit de arrecadação de
aproximadamente 11,3%. Este
resultado é um reflexo da forte
crise que passa o País e o Estado do Rio de Janeiro, segundo
o Secretário Márcio.
Os investimentos realizados nas áreas de saúde e
educação , segundo os relatórios apresentados, continuam
obedecendo a lei atual e ainda
continuam superando os valores mínimos exigidos. Para a
saúde , o mínimo exigido no
Art212-CF , é 25%, e o demonstrado foi que o investimento realizado foi de 32,04%, superando
em R$ 3.944.558,05 o que
determina a lei. Já a aplicação
de recursos de impostos na
saúde pública atingiu,atingiu
26,01% da receita. A exigência
legal é de 15% do volume arrecadado. Portanto, o município
aplicou, em recursos próprios,
R$ 14.324.923,90, enquanto
que o mínimo legal seria de
R$ 8.260.089,63, perfazendo
R$ R$ 6.064.834,27 acima do

limite exigido por lei, ou 11,01%
a mais.
Esses valores, para o
gasto com educação, já incluem
o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação).
Da receita advinda do Fundeb,
o município tem por obrigação
investir, ao menos, 60% nos salários do magistério. A aplicação
neste caso chegou ao patamar
de 92,76%, ultrapassando em
32,76% o mínimo exigido para
o salário do magistério.
Chegando as demonstrações do gasto pessoal no
último quadrimestre de 2016,
os gastos chegaram à taxa de
55,01%, já considerando o aporte realizado a cada mês para
cobrir o déficit do IPAM (Instituto
de Pensão e Aposentadoria
Municipal).
Também foram mencionados, os valores relativos de
restos a pagar, que somavam
um total de R$4.500.000,00.
Neste valor estavam incluídas

despesas de parte da folha de pagamento referente a dezembro de
2016 e os encargos desta folha totalizavam R$1.835.308,00;Energia
Elétrica R$100.000,00; Hospital de Cantagalo R$228.553,00;
Transporte Escolar R$320.027,53;
Combustível R$47.000,00; Vale Alimentação R$218.000,00; Aluguéis
R$18.000,00; Merenda Escolar
R$10.402,00; Coleta de Lixo Urba-

no e Hospitalar R$550.000,00; entre
outras, tais como, Telemar, Internet,
Correios e outros fornecedores e
prestadores de serviço da Prefeitura
Municipal de Cantagalo.
Estiveram presentes participando da Audiência Pública, os secretários municipais e assessores,
como também participaram alguns
representantes da sociedade civil.
Bruno Palma

Cantagalo participa de capacitação do INEA sobre ICMS
ecológico no Rio de Janeiro
ASCOM/Cantagalo
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Representantes do Município de Cantagalo estiveram
participando no último dia 7 de
março, de seminário explicativo
sobre o ICMS Ecológico, onde
foram apresentadas algumas
mudanças sobre esta importante parcela que é destinada aos
municípios. Estiveram presentes o Secretário Municipal de
Fazenda, Jorge Braz, a técnica
ambiental, Ana Cristina e o responsável pelo setor contábil,
Edson Moura.
Durante o encontro, foram abordadas muitas questões explicativas sobre o ICMS
Ecológico(ICMS verde), onde
foram apresentadas algumas
novidades que serão já implementadas para 2017/2018. O
Seminário foi realizado no Auditório Sea, Rio de Janeiro. O
Objetivo desta apresentação é
mostrar como funciona o ICMS
Ecológico e orientar os Municípios quanto ao preenchimento
dos formulários para o Ano
Fiscal 2018.
O município de Cantagalo , irá apresentar todo o seu
relatório ambiental, seguindo
como parâmetro os critérios
previamente estabelecidos pela
Secretaria de Estado de Am-

biente e pelo Instituto Estadual
do Ambiente(INEA). Esta ação
, somada a outras ações que
serão tomadas pelo município
de Cantagalo, irá beneficiar e
abalizar um possível aumento
da arrecadação do ICMS ecológico para a cidade.
A participação efetiva
das Secretarias de Fazenda
e Meio Ambiente, atuando em
parceria neste processo de busca em melhorias no índice do
município, é de extrema importância pois, houve uma queda
no ultimo ano da gestão anterior
de 4,65 para 3,70. A meta inicial
é recuperar este índice de ICMS
Ecológico para Cantagalo e somada a mais ações que serão
implementadas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
visar o crescimento desta arrecadação municipal.
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE ANUNCIA
MUDANÇAS NO ICMS ECOLÓGICO
O Instituto Estadual do
Ambiente anunciou pequenas
mudanças no tributo para o
ano de 2018, recompensando
as cidades que tiverem mais
iniciativas de proteção ao meio
ambiente. O tributo foi tema de

debate entre subsecretários da
Secretaria de Estado de Ambiente, o presidente do Instituto
Estadual do Ambiente (Inea),
Marcus Lima, e secretários de
Ambiente de todos os municípios do Rio de Janeiro em
reunião na última terça-feira
(07/03).
“O ICMS Ecológico é
muito importante. Quem tiver
gestão ambiental, vai ter mais
recursos. As mudanças que
estamos propondo vão seguir
novos critérios porque muita
coisa mudou desde a criação do
imposto em 2007. Vamos criar
incentivos para os municípios
que licenciam e também para
aqueles que reaplicam a verba
recebida através do ICMS Ecológico na estruturação de suas
próprias secretarias de meio
ambiente. Aquele município que
tiver repassando a verba para o
meio ambiente vai ganhar um
premiação diferente”, declarou.
O ICMS Ecológico possibilita aos municípios acesso a
parcelas maiores dos recursos
financeiros arrecadados pelo
Estado através do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), em razão de
atendimento de alguns critérios

ambientais estabelecidos em leis
estaduais. Ele tem critérios diferenciados de redistribuição de recursos
do ICMS, que reflete o nível da atividade econômica nos municípios
em conjunto com a preservação do
meio ambiente.
Para o presidente do Inea,
o imposto ajuda as secretarias de
ambiente a serem mais eficientes.
“O ICMS Ecológico nos ajuda a
sermos mais eficientes na nossa
principal missão, que é o controle
do meio ambiente. O Inea não tem
braços sozinho para alcançar todos
os problemas ambientais e resolver
o problema de cada município. O
que a gente quer são medidas para
tornar a vida mais fácil e tornar a
missão mais fácil”, afirmou Marcus
Lima.
Os cálculos que definem o
percentual de recursos do ICMS

repassados a cada município são
realizados a partir de investimentos
como: tratamento de esgoto; gestão
de resíduos sólidos e substituição
de lixões por aterros sanitários; criação de unidades de conservação; e
monitoramento da água.
A supervisão geral do programa ICMS Ecológico é exercida
pela Secretaria de Estado de Ambiente (Sea), por meio da Subsecretaria de Mudanças Climáticas e
Gestão Ambiental. A coordenação
técnica operacional é da Assessoria de Apoio à Gestão Ambiental
Municipal, da Presidência do Inea,
com apoio da Fundação CEPERJ.
O cálculo do ICMS Ecológico é realizado em parceria com a Fundação
Ceperj, de acordo com as informações fornecidas pelas prefeituras à
SEA e ao Inea.
Bruno Palma

Área exclusiva para veículos de frete é implantada em Cantagalo
ASCOM/Cantagalo

Atendendo a uma antiga
reivindicação dos prestadores
de serviço de Frete no município de Cantagalo, a Secretária
de Defesa Civil e Trânsito,
através de seu Secretário Fabio
Coelho de Assis, e também a
pedido do Prefeito Guga de
Paula, realizou a pintura e
adequação de faixa exclusiva
para Veículos de Frete. Vale
ressaltar a indicação verbal do
Vereador Zé da Uta e a Indi-

cação por escrito número 3 de
2017, realizada pelo Vereador
Professor João Bosco.
A Faixa se localiza no
início da Rua Francisco Eugênio Viera, nas proximidades da
Prefeitura de Cantagalo, antigo
local onde costumeiramente
era possível encontrar os Freteiros do Município, porém os
mesmos não tinham uma garantia de vaga para estacionamento. Com esta implantação,

os munícipes que necessitarem
desta modalidade de serviço ,
terão a facilidade de encontrar
o serviço mais facilmente, que
agora é centralizado neste local. Este estacionamento preferencial aos veículos de frete já
se encontra em funcionamento
desde a última segunda-feira
(13/03) e vem sendo elogiado
pelos cidadãos bem como pelos prestadores de serviço.
Bruno Palma

