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O Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(Pnae) completou 62 anos 
na sexta-feira (31). Entre 
muitas conquistas a serem 
comemoradas, a mais re-
cente foi a definição, no 
início deste ano, do reajuste 
no valor repassado pelo go-
verno federal aos estados e 
municípios.

No caso dos estudan-
tes dos ensinos fundamental 
e médio regular, que repre-
sentam 71% dos atendidos 
pelo programa, o reajuste 
foi de 20%.    Pág 02

ANO IX - Nº 465 - R$ 0,50

Com a queda da infl ação e dos juros, os empresá-
rios do comércio estão cada vez mais otimistas. Segundo 
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), a perspectiva é de aumento das vendas 
em 2017. A previsão da entidade é de um avanço de 1,2%.
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A lei que garante atendimento especializado para 
mulheres vítimas de violência doméstica e sexual no Sistema 
Único da Saúde (SUS) foi publicada no Diário Ofi cial da União 
de sexta-feira (31). O projeto que originou a lei, sancionada 
pelo presidente Michel Temer.

 Pág 02

O governo federal criou uma nova política para os em-
préstimos e fi nanciamentos concedidos pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir 
dessa mudança, novos contratos terão juros de mercado e o 
Tesouro Nacional terá menos despesas com subsídios.
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Vendas do comércio 
devem avançar 1,2% 
em 2017, diz CNC

Mulheres vítimas de violência 
doméstica e sexual terão 
atendimento especial no SUS

Governo moderniza 
contratos do BNDES e reduz 
gasto com subsídio

Secretaria de cultura de Cantagalo 
participa de Seminário de Gestores 
da Cultura do Estado do Rio

 Quando assumi-
ram a Administração Muni-
cipal, em janeiro desse ano, 
o prefeito Luciano Batati-
nha e a vice-prefeita Maria 
Helena se depararam com 
uma série de problemas. 
Além das dívidas herda-
das do período passado e 
da escassez de recursos 
diante da crise fi nanceira 
nacional, a cidade foi en-
contrada com suas ruas 

sujas e malcuidadas, numa 
demonstração de descaso 
e desrespeito com a popu-
lação.

Hoje, com três me-
ses de governo, embora 
ainda reconheça uma série 
de problemas nos mais di-
versos setores da adminis-
tração, mas que segundo 
ele estão sendo atacados 
caso a caso.
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Vereador Romerito é destaque 
em jornais da região

O Presidente da Câmara 
Municipal do Carmo, Romerito, 
ficou em destaque nas últimas 
semanas por conta do projeto 
Bairro Novo. A indicação foi muito 
bem vista e ganhou destaque nos 
principais veículos de imprensa da 
região, dentre eles: O Macuco, Jor-
nal da Cidade, Jornal da Região, 
Tribuna Serrana, Jornal O Popular 
e o site Info Diário.

Na segunda-feira, 20 de 
março, Romerito apresentou, no 
plenário da casa, a indicação para 
o projeto Bairro Novo. A proposta 
visa criar uma força-tarefa plane-
jada para realizar serviços como 
limpeza pública; podas de árvores; 
reparos na iluminação; pintura e 
conserto dos meios-fi os; recape-
amento e demarcação de faixas 
de pedestres, além de pequenas 
restaurações em prédios públicos.

          Pág 04

Equipe da empresa atuando na poda e limpeza da Rua Ítalo Mileno Lopes Secretário Jairo Amaral entre os dirigentes Gustavo Lande e Bris Belga

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Limpeza de ruas 
da cidade é destaque 

em Cordeiro

Conselho Tutelar exerce 
importante função social 

em Cordeiro

Cordeiro pode ter 
equipe em torneio 
mundial de futebol

Programa 
nacional 
de alimentação 
escolar 
completa 62 
anos

 Conforme a defi-
nição, o Conselho Tutelar 
é um órgão permanente e 
autônomo não jurisdicional, 
encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te, que por sua vez foram 
defi nidos pela Lei Federal 
8.069, datada de 13 de ju-
lho de 1990, que entrou em 
vigor no dia 14 de outubro 
de 1990, dispondo sobre o 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

 Atuando em con-
sonância com a Secretaria 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos, o Con-
selho Tutelar – formado 
por cinco membros, es-
colhidos pela comunidade 
para mandato de três anos 
– realiza serviço público 
fundamental.
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Na última sexta-
-feira, 24, em viagem ao 
Rio de Janeiro, o secretá-
rio de Esporte e Lazer de 
Cordeiro, desportista Jairo 
Amaral, participou de um 
evento que marcou o ‘pon-
tapé inicial’ de um torneio 
a ser disputado nos meses 
de novembro e dezembro, 
com participação de equi-
pes do mundo inteiro.

 No Centro de Trei-

namentos do CFZ (Clube 
de Futebol do Zico), na 
Barra da Tijuca, o dirigente 
cordeirense se reuniu com 
Gustavo Lande, empre-
sário da Sport Joy, com 
destacada atuação no 
futebol da Argentina, e 
Bris Belga, ex-supervisor 
de futebol do Fluminense, 
proprietário da empresa 
BBC.

Pág 03

As conselheiras exercem atividade fundamental no cotidiano social da cidade

Cícero Marra
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O governo federal 
criou uma nova política 
para os empréstimos e fi -
nanciamentos concedidos 
pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). A 
partir dessa mudança, no-
vos contratos terão juros 
de mercado e o Tesouro 
Nacional terá menos des-
pesas com subsídios.

A medida é positiva 
para a economia. Dará 
mais transparência para 
as operações do banco, 
que deixarão de sobre-
carregar o caixa do go-
verno federal. A medida 

foi anunciada na noite de 
quinta-feira (31), depois 
de reunião extraordinária 
do Conselho Monetário 
Nacional (CMN).

Esse conselho é 
formado pelos ministros 
da Fazenda e do Planeja-
mento, e pelo presidente 
do Banco Central. O obje-
tivo desse grupo é defi nir 
regras para o sistema 
fi nanceiro que garantam 
o equilíbrio e a sustenta-
bilidade dele.

Para que essa 
nova política entre em 
operação, o governo criou 
um novo contrato para o 

BNDES. Nele, os emprés-
timos e financiamentos 
irão pagar a Taxa de Longo 
Prazo (TLP) e não mais a 
Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP).

Medida provisória
Os novos contratos 

passam a operar com a 
regra anunciada no CMN 
a partir de janeiro de 2018. 
Para isso, o governo vai 
editar uma Medida Provi-
sória que altera as regras.

Para o Banco Cen-
tral, essa medida ainda 
trará benefícios para a 
economia, já que ela dá 
“mais potência” para a 

política monetária. Isso 
signifi ca que quando o BC 
mudar os juros básicos 
(Selic), os efeitos serão 
mais rápidos, o que bene-
fi cia mais rapidamente os 
consumidores e o setor 
produtivo. 

TJLP
Criada em 1994, 

a TJLP é defi nida como o 
custo básico dos fi nancia-
mentos concedidos ao se-
tor produtivo pelo BNDES. 
Em janeiro de 2013, a taxa 
tinha sido reduzida para o 
menor nível da história, em 
5% ao ano, como medida 
de estímulo à economia. 

O Programa Nacio-
nal de Alimentação Esco-
lar (Pnae) completou 62 
anos na sexta-feira (31). 
Entre muitas conquistas 
a serem comemoradas, a 
mais recente foi a defi ni-
ção, no início deste ano, 
do reajuste no valor repas-
sado pelo governo federal 
aos estados e municípios.

No caso dos estu-
dantes dos ensinos fun-
damental e médio regular, 
que representam 71% 
dos atendidos pelo pro-
grama, o reajuste foi de 
20%. Todas as etapas da 
educação básica estavam 
sem receber aumento por 

sete anos.
O reajuste no valor 

per capita vai injetar mais 
R$ 465 milhões, somente 
este ano, na alimentação 
escolar dos alunos da rede 
pública. Diante disso, o 
orçamento do Pnae para 
2017 chega a R$ 4,15 
bilhões.

“O reajuste benefi -
cia 41 milhões de estudan-
tes da educação básica”, 
afi rma Silvio Pinheiro, pre-
sidente do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), autar-
quia vinculada ao Ministé-
rio da Educação.

O programa segue 

em constante evolução. 
Nos últimos anos, tornou-
-se uma política pública 
efetiva de educação ali-
mentar. “O Pnae oferece 
mais de 50 milhões de 
refeições todos os dias, 
mas, além da oferta de 
alimentos, a iniciativa está 
também está voltada para 
o aprendizado dos estu-
dantes sobre alimentação 
e nutrição”, sintetiza Pi-
nheiro.

Alimentação es-
colar

Criado com o nome 
de Campanha de Meren-
da Escolar, em 1955, o 
Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (Pnae), 
executado e gerenciado 
pelo FNDE, é a mais an-
tiga política pública de 
segurança alimentar e 
nutricional do Brasil. 

O Pnae vem sen-
do aprimorado ao longo 
dos anos e visa contribuir 
com o desenvolvimento, o 
aprendizado, o rendimento 
escolar dos estudantes 
e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, por 
meio da oferta de alimen-
tação escolar e de ações 
de educação alimentar e 
nutricional.

 Em 2009, foi apro-
vada a Lei nº 11.947, que 

A lei que garante atendimen-
to especializado para mulheres víti-
mas de violência doméstica e sexual 
no Sistema Único da Saúde (SUS) 
foi publicada no Diário Ofi cial da 
União de sexta-feira (31). O projeto 
que originou a lei, sancionada pelo 
presidente Michel Temer, está entre 
as quatro matérias aprovadas no 
início de março em homenagem à 
Semana da Mulher.

A partir de agora, os hospi-
tais do SUS deverão oferecer tam-
bém acompanhamento psicológico 
e cirurgias plásticas reparadoras, 
caso sejam necessárias.

Atualmente, as unidades já 
oferecem diagnóstico e tratamento 
das lesões físicas decorrentes da 
violência sexual, como deforma-
ções no aparelho genital e nas 
demais áreas afetadas; facilitação 

do registro da ocorrência e enca-
minhamento ao órgão de medicina 
legal e às delegacias especializadas 
com informações que possam ser 
úteis à identifi cação do agressor e 
à comprovação da violência sexual; 
profi laxia da gravidez; e profi laxia 
das Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DSTs).

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações da Agência Brasil 

Governo moderniza contratos do BNDES e reduz gasto com subsídio

Programa nacional de alimentação escolar completa 62 anos

Mulheres vítimas de violência doméstica e sexual terão atendimento especial no SUS

A TJLP aumentou para 
5,5% ao ano em janeiro de 
2015, 6% em abril, 6,5% 
em julho, 7% em outubro e 
7,5% em janeiro de 2016, 

sendo mantida nesse nível 
até então.

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações do 
Banco Central

defi niu que 30% dos re-
cursos repassados pelo 
FNDE para a alimentação 
escolar devem ser utiliza-
dos na compra direta de 
alimentos da agricultura 

familiar. Desde essa épo-
ca, o programa reforça, 
a cada ano, o incentivo a 
esses agricultores. 

 Ministério da Edu-
cação

Brasil cede equipamentos agrícolas à escola no oeste da África
Divulgação

Um acordo de coope-
ração entre o Ministério da 
Educação (MEC) e o governo 
de Benim, país localizado no 
oeste da África, deve mudar a 
realidade de estudantes do co-
légio Agrícola Médji de Sékou 
(Lams). Trata-se da instalação 
de equipamentos para garantir 
a produção de alimentos, com 
controle de qualidade e em 
maior quantidade, na unidade 
educacional.

A infraestrutura foi cedi-
da pelo governo brasileiro e a 
iniciativa conta com intermédio 
da Agência Brasileira de Coo-
peração (ABC). No total, foram 
30 tipos de equipamentos 
oferecidos pela ABC ao custo 
total R$ 132.666,06.

Na última semana, fo-
ram instalados três equipa-
mentos a vapor: caldeira, au-
toclave e tacho de cozimento. 

Eles se juntaram a diversos 
outros, como mesa de lavagem 
de frutas, freezers, desidrata-
dor para frutas e hortaliças e 
liquidifi cador industrial, entre 
outros. A partir de agora, com 
a incubadora de cooperativas 
apta para funcionar, a produ-
ção que era realizada de forma 
amadora tem todo o potencial 
para se profi ssionalizar.

Professores do Instituto 
Federal de Brasília (IFB) e da 
Bahia (IFBA) foram ao colégio 
agrícola, que atende cerca de 
1.500 alunos – sendo 30% mu-
lheres – e conta com mais de 
100 professores, acompanhar 
a instalação dos equipamentos 
e ensinar sobre a melhor forma 
de utilização da estrutura.

A professora Eliane 
Molica, do IFB, explicou que 
o uso de equipamentos a va-
por é importante por utilizar a 

lenha, combustível bastante 
comum no Benim.

“Eles terão acesso a 
novas tecnologias, com produ-
tos mais seguros, com controle 
de qualidade muito maior do 
que têm atualmente”, ob-
servou a professora. “Além 
disso, vão poder processar os 
produtos de forma que fi quem 
sempre com o mesmo sabor, 
fator importante para a comer-
cialização dos doces, compo-
tas, molhos e conservas que 
já são preparados no local”, 
observa a educadora.

 Colégio 
O Colégio Agrícola 

Médji foi criado, em 1961, 
com o objetivo de formar me-
cânicos de tratores. No ano 
seguinte, passou a oferecer 
também formação agrícola. 
Mas foi somente a partir de 
1970 que se tornou prioritaria-

mente uma instituição agrícola. 
Hoje, a instituição atende cerca 
de 1.500 alunos.

A unidade oferece for-
mações na área agrícola, como 
produção vegetal e animal, 
transformação alimentar, refl o-
restamento, pesca e tratamento 
de solo. Os cursos têm em média 
quatro anos de duração.

A formação é comple-
mentada com estágios de um 
mês ao longo de cada ano em 
empresas agrícolas. Para os 
estudantes do último ano, a 
duração do estágio é de quatro 
meses. 

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Ministério da 
Educação
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 024/2017, de 29 de março de 2017.

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

Resolve:

Nomear, com base no § 3º do Art. 33 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, para compor a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final, como Membro, o Ver. José Augusto Filho e, para compor a Comissão de 
Ecologia, como Vice-Presidente, o Ver. Antônio Geraldo de Moura Lima, em 
função das vagas deixadas em ambas as comissões, por ocasião do falecimento 
do Ver. Ralfy Matias Moreira.

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

Gabinete do Presidente, em 29 de março de 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N.º 025/2017.

“DISPÕE SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO DE CANTAGALO, SR. SAULO DOMINGUES GOU-
VEA, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
FAZ SABER QUE OS VEREADORES APROVARAM E ASSIM PROMULGA 
O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º- Ficam APROVADAS as Contas Anuais da Administração 
Financeira do Poder Executivo do Município de Cantagalo, de responsabilidade 
do SR. SAULO DOMINGUES GOUVEA, referentes ao Exercício Financeiro 
de 2015, de conformidade com o Relatório e o Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, Processo TCE/RJ n.º 215.862-4/2016.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente, em 29 de março 2017.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 535/2017.

Dispõe sobre autorização para que a Câmara Municipal de Cantagalo 
estabeleça sua sede em novo local.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU 
E ASSIM SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO
 
Art.1º- Fica a Câmara Municipal de Cantagalo, nos termos do disposto 

no parágrafo único do art. 1º de seu Regimento Interno, autorizada, por ato do 
seu Presidente, a estabelecer sede em novo endereço.

Art.2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 31 de março de 2017.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PARTES: Câmara Municipal de Sumidouro, inscrita 
no CNPJ nº02.326.500/0001-43; Meta Soluções In Informática 
Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº 10.907.646/0001-00;

OBJETO: Prestação de serviços de desenvolvimento, 
manutenção e alimentação de um web site para a Câmara Mu-

nicipal de Sumidouro;
PRAZO: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de abril 

de 2017 com término em 31 de março de 2018;
VALOR: Valor total do presente contrato é de R$ 

7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais) a serem pagos em 
12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 655,00 
(seiscentos e cinquenta e cinco reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Tra-
balho nº 0100.0103100012.001 – Manutenção e Operaciona-
lização das Atividades da Câmara. Dotação Orçamentária nº 
3390.39.00-00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 
– Ordinários.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Lei Federal  nº 
8.666/93

Conforme a definição, 
o Conselho Tutelar é um órgão 
permanente e autônomo não ju-
risdicional, encarregado de zelar 
pelo cumprimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
que por sua vez foram defi nidos 
pela Lei Federal 8.069, datada de 
13 de julho de 1990, que entrou 
em vigor no dia 14 de outubro de 
1990, dispondo sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

 Atuando em consonância 
com a Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos, o 
Conselho Tutelar – formado por 
cinco membros, escolhidos pela 
comunidade para mandato de 
três anos – realiza serviço público 
fundamental, entre os quais se 
destacam o atendimento a crian-
ças e adolescentes, com medidas 
de proteção, e aconselhamento 
aos pais e responsáveis, se 

necessário, aplicando medidas 
previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

É importante ratifi car que 
todas as atitudes tomadas pelo 
Conselho Tutelar são decididas 
com base em estudos realizados 
em parceira com o colegiado, 
que conta com um psicólogo e 
um assistente social para ajudar 
a decidir quais atitudes se adé-
quam a cada caso. Futuramente 

também haverá um advogado 
para responder juridicamente 
aos temas mais complexos. Além 
disso, não é de responsabilidade 
do Conselho Tutelar educar crian-
ças, mas garantir seus direitos, 
como prioridade em atendimen-
tos básicos, assegurar o direito 
a educação e lazer e proteger de 
maus tratos e abandono 

Em Cordeiro, atuam como 
conselheiras Greiziane Nazareth 

Baptista, Vera Lucia Lessa de 
Mello Marra, Rosangela Serrano, 
Josiléia Pereira Pinto da Silva e 
Renata Perrute Gomes de Souza, 
que confi rmam que as denúncias 
mais freqüentes geralmente 
estão relacionadas à evasão 
escolar, maus tratos, abandono, 
exploração doméstica, sendo a 
primeira causa considerada a 
campeã de ocorrências.

ASCOM/Cordeiro

Na última sexta-feira, 
24, em viagem ao Rio de Ja-
neiro, o secretário de Esporte e 
Lazer de Cordeiro, desportista 
Jairo Amaral, participou de um 
evento que marcou o ‘pontapé 
inicial’ de um torneio a ser dis-
putado nos meses de novembro 
e dezembro, com participação 
de equipes do mundo inteiro.

 No Centro de Treina-
mentos do CFZ (Clube de 
Futebol do Zico), na Barra da 

Tijuca, o dirigente cordeirense 
se reuniu com Gustavo Lande, 
empresário da Sport Joy, com 
destacada atuação no futebol 
da Argentina, e Bris Belga, 
ex-supervisor de futebol do 
Fluminense, proprietário da 
empresa BBC. Os dois serão 
responsáveis pela organização 
da 4ª Copa do Mundo de Ama-
dores, que será realizada no 
Brasil.

No ano passado, partici-

param equipes de Angola, Cabo 
Verde, Portugal, República 
Democrática do Congo, Méxi-
co, Itália, Argentina, Uruguai, 
Colômbia e Chile, países que 
também já confirmaram presen-
ça na versão 2017. Para este 
ano, a intenção é aumentar a 
popularidade e oportunizar a 
presença de times da capital 
e interior, como Costa Brava, 
Marina Barra Clube e Rio Cri-
cket, além de cidades como Rio 

Bonito, Maricá, Angra dos Reis, 
Itaguaí, Guarulhos e Cordeiro.

Na tentativa de garantir 
a participação de uma equipe 
para representar Cordeiro – 
que nesse caso seria a Seleção 
Cordeirense, formada apenas 
por atletas amadores com ida-
de acima de 18 anos, já que 
estas são exigências do regu-
lamento – Jairo Amaral já se 
mobiliza em busca de apoio da 
iniciativa privada, que comporia 

a parceria para arcar com os 
custos de transporte e alimen-
tação dos jogadores. “Será um 
evento de muita visibilidade, 
inclusive para o exterior, já que 
esse ano, além dos países já 
mencionados, terá times dos 
Estados Unidos, Espanha e 
Equador. Estamos trabalhando 
para incluir Cordeiro nessa dis-
puta tão badalada”, declarou o 
secretário. 

ASCOM/Cordeiro

Quando assumiram a Ad-
ministração Municipal, em janeiro 
desse ano, o prefeito Luciano 
Batatinha e a vice-prefeita Maria 
Helena se depararam com uma 
série de problemas. Além das 
dívidas herdadas do período pas-
sado e da escassez de recursos 
diante da crise fi nanceira nacional, 
a cidade foi encontrada com suas 
ruas sujas e malcuidadas, numa 

demonstração de descaso e des-
respeito com a população.

Hoje, com três meses de 
governo, embora ainda reconheça 
uma série de problemas nos mais 
diversos setores da administra-
ção, mas que segundo ele estão 
sendo atacados caso a caso para 
que sejam solucionados o quanto 
antes e da melhor maneira possí-
vel pela equipe administrativa da 

Prefeitura, o prefeito acredita que 
a situação já é bem diferente em 
muitos aspectos, como no que diz 
respeito ao visual da cidade, que 
aos poucos vai sendo tratado com 
o zelo que os munícipes merecem.

Sob orientação do prefei-
to Batatinha, a periodicidade da 
limpeza urbana foi normalizada 
e atualmente é possível observar 
diariamente, em variados pontos 

da cidade, o trabalho de varrição 
e retirada de lixo e entulhos nos 
bairros, que estão sob os cuida-
dos dos profi ssionais da empresa 
responsável pelos serviços, que 
atuam devidamente uniformiza-
dos e com os equipamentos de 
segurança determinados por lei.

Para garantir a execução 
dos serviços, a cooperação das 
secretarias de Trânsito e Defesa 

Civil tem sido fundamental. Sem-
pre que preciso, o setor viabiliza 
o fechamento de ruas ou a sua 
interdição parcial para que haja 
condições necessárias ao de-
senvolvimento das ações, como 
ocorreu recentemente na Rua 
Ítalo Mileno Lopes, onde foram 
realizados serviços de poda de 
grama e limpeza geral.    

ASCOM/Cordeiro

Conselho Tutelar exerce importante função social em Cordeiro

Cordeiro pode ter equipe em torneio mundial de futebol

Limpeza de ruas da cidade é destaque em Cordeiro

Com a queda da infl ação e dos juros, os empresários do 
comércio estão cada vez mais otimistas. Segundo a Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
a perspectiva é de aumento das vendas em 2017. A previsão da 
entidade é de um avanço de 1,2%.

A aposta da confederação é de que ocorra uma recu-
peração das vendas a prazo, ou seja, os consumidores devem 
voltar a fazer operações de fi nanciamento para a aquisição de 

bens.
“As expectativas abaixo do centro da meta de infl ação 

podem viabilizar a intensifi cação da queda nas taxas de juros 
nos próximos meses e, consequentemente, permitir alguma 
reação das vendas a prazo”, disse a entidade por meio de nota.

Os economistas da CNC ponderaram que o primeiro 
semestre do ano será um período de transição entre as “fortes 
quedas dos últimos dois anos e um período de estabilidade e 

avanços pontuais”.
PIB do Comércio
O Banco Central também vê uma virada no cenário do 

comércio. A expectativa da instituição, divulgada quinta-feira (30), 
é de que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresça 0,7% 
neste ano depois de, em 2016, ter registrado uma recessão.

Fonte: Portal Brasil, com informações da CNC e do 
Banco Central

Vendas do comércio devem avançar 1,2% em 2017, diz CNC
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Vereador Romerito é destaque em jornais da região
Projeto sobre revitalização de bairros é bem recebido pelas mídias e gera grande repercussão

O Presidente da 
Câmara Munic ipal  do 
Carmo, Romerito, ficou 
em destaque nas últimas 

semanas por conta do 
projeto Bairro Novo. A 
indicação foi muito bem 
vista e ganhou destaque 

nos principais veículos 
de imprensa da região, 
dentre eles: O Macuco, 
Jornal da Cidade, Jornal 

da Região, Tribuna Ser-
rana, Jornal O Popular e 
o site Info Diário.

Na segunda-feira, 
20 de março, Romerito 
apresentou, no plenário da 
casa, a indicação para o 
projeto Bairro Novo. A pro-
posta visa criar uma força-
-tarefa planejada para 
realizar serviços como 
limpeza pública; podas de 
árvores; reparos na ilumi-
nação; pintura e conserto 
dos meios-fi os; recapea-
mento e demarcação de 
faixas de pedestres, além 
de pequenas restaurações 
em prédios públicos.

O objetivo da ini-
ciativa é atender a todos 
os bairros da cidade, com 
a disponibilização de ma-

quinário e funcionários, e 
estes só sairão da locali-
dade com todo o serviço 
concluído. Outro aspecto 
importante da medida é a 
sensibilização ambiental 
da população e a melho-
ra da qualidade de vida, 
conseguidas através de 
um ambiente mais equi-
librado.

“Nosso objet ivo 
principal com esta força-
-tarefa é sanar todas as 
necessidades da localida-
de. Os trabalhadores só 
sairão do bairro quando 
tudo estiver resolvido, 
para não haver o risco de 
se podar uma árvore em 
determinado lugar e os ga-
lhos não serem retirados, 
dando oportunidade para 

atearem fogo”, explicou o 
vereador.

Romerito deu inicio 
à sessão na cadeira de 
presidente, mas na hora 
de apresentar a proposta 
se dirigiu ao púlpito de 
onde se expressam todos 
os vereadores. Tendo per-
cebido esta necessidade 
na cidade, o Presidente do 
Legislativo Municipal deci-
diu apresentar a indicação 
035/2017, que foi aprova-
da por unanimidade.

“O objetivo maior 
deste projeto é o pla-
nejamento, para que se 
fi que o tempo necessário 
dentro da localidade até 
resolver todas as ques-
tões pendentes” concluiu 
Romerito.

veículos repercutiram o projeto nas últimas duas semanas

Reajuste de 2,63% em remédios 
é o menor em dez anos

Divulgação

O reajuste no valor de 
medicamentos autorizado para 
2017 será o menor dos últimos 
dez anos. A alteração média 
será de 2,63%, abaixo da taxa 
de infl ação de 4,76% registrada 
entre março do ano passado e 
fevereiro deste ano. Também 
foi inferior ao índice de 2016, 
que foi de 12,5%. A lista com os 
valores máximos dos remédios 
foi publicada no Diário Ofi cialda 
União (DOU).

O ajuste foi autorizado 
pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos 
(CMED) e será aplicado a três 
tipos de remédios. O primeiro 
grupo é o dos medicamentos 
de maior concorrência, aqueles 
que possuem mais laboratórios 
produzindo diversas marcas 
ou genéricos substitutos, como 
omeprazol e pantoprazol, cujo 

aumento deve chegar a 4,76%.
Um segundo grupo de 

medicamentos são os que têm 
concorrência moderada, como 
antifúngicos sistêmicos e anal-
gésicos narcóticos, tais como a 
morfi na. O preço desses medi-
camentos pode subir até 3,06%.

Já o terceiro grupo é o 
dos medicamentos com baixa 
concorrência, como os corticos-
teroides oral puro e penicilinas 
injetáveis. Os medicamentos 
desse grupo respondem por mais 
da metade do mercado e terão os 
menores ajustes, em no máximo 
1,36%.

A fórmula para chegar 
a esses percentuais levou em 
conta o IPCA e fatores relaciona-
dos à concorrência de mercado, 
produtividade da indústria far-
macêutica e também os custos 
de produção. O aumento não 

é automático, e o índice recai 
sobre os valores máximos dos 
remédios. Para aplicar o ajuste, 
as fabricantes devem informar 
à CMED as vendas do segun-
do semestre do ano passado e 
relatar qual percentual de ajuste 
pretendem aplicar.

Para o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, a queda nas 
taxas da energia elétrica e do 
câmbio impactaram nos cálculos 
deste ano. “O setor farmacêutico 
foi um dos poucos que tiveram 
crescimento no seu faturamento 
e que recuperaram parte da sua 
produtividade no ano passado. A 
infl ação, que é considerada para 
o cálculo do ajuste, também foi 
peça fundamental para os per-
centuais mais baixos deste ano. 
Ela fez com que o índice nas 
três categorias caísse bastante”, 
destacou.

Cantagalo participa da segunda reunião de ADs da região serrana 
de 2017 em Cachoeiras de Macacu

A Rede de Agentes de 
Desenvolvimento da região ser-
rana promoveu a sua segunda 
reunião no ano de 2017,  quarta-
-feira (29) em Papucaia, 2° Dis-
trito de Cachoeiras de Macacu. 
Estiveram presentes 11 municí-
pios da região e Cantagalo foi 
representado pelo Secretário 
Municipal de Fazenda, Jorge 
Brás , pela responsável da Sala 
do Empreendedor, Aline e pelo 
Assessor de Imprensa Bruno 
Palma.

A rede de agentes, é uma 
iniciativa que teve seu início há 
2 Anos, e tem como seu principal 
objetivo atualmente  promover a 
desburocratização nos proces-
sos e também atuar buscando 
melhorias nos setores de com-
pras públicas. A rede de Agentes 
tem um papel importante  nos 
municípios e prima pelo zelo e 
garantia  de uma boa aplicação 
da Lei Geral.

Com a participação do 
SEBRAE /RJ , através da pre-
sença da Coordenadoria Serra-

na e também de Consultores do 
Rio de Janeiro, a instituição tem 
papel fundamental no funcio-
namento da Rede. O SEBRAE 
fornece todo suporte técnico e 
operacional necessário para que 
cada vez mais a Rede ganhe sua 
independência.

Em um primeiro momento, 
o Consultor Sidney, apresentou 
os indicadores relacionados aos 
12 municípios que integram atu-
almente a Rede. Os indicadores 
demonstram a capacidade de 
desburocratização no processo 
de emissão de alvará online, seja 
para os Microempreendedores 
ou para Micro pequena Empre-
sas.  Também é demonstrado  
através dos indicadores, a par-
ticipação destas empresas nas 
compras públicas. Com estes 
dados é possível mensurar como 
cada município vem atuando no 
caminho de desburocratizar e 
também possibilita uma análise 
se os empreendedores locais 
vem sendo prestigiados nas 
compras públicas.

ASCOM/Cantagalo

CMED
A regulação de preços exer-

cida pela CMED tem o papel de 
moderar dos ajustes de preços 
de medicamentos no País e tem 
feito com que esses ajustes se 
mantenham abaixo da inflação 
acumulada no período regulado. 
Nos últimos dez anos, enquanto o 

IPCA variou em 82,30%, o ajuste 
dos medicamentos medido pelo 
IPCA farmacêutico foi de 64,88%. 
Descontando-se a infl ação, portan-
to, observa-se uma queda real nos 
preços autorizados pela CMED ao 
longo dos últimos anos.

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações do Ministério da Saúde

Foram exploradas tam-
bém as ações relacionadas 
a comunicação dos agentes,  
não somente como rede mas 
também os caminhos de como 
explorar melhor as mídias digi-
tais para ampliar a divulgação 
das ações da rede em cada mu-
nicípio onde ela está  presente.

A temática de Negócios 
de Impacto Social foi nova-

mente discutida, assim como 
também já foi apresentada na 
primeira reunião deste ano. O 
consultor do SEBRAE, Eduardo 
Magalhães,  abordou o tema 
em sua fala, promovendo aos 
agentes um verdadeiro reaque-
cimento no assunto. Já a Ana-
lista do SEBRAE/RJ, Clarissa 
Perna, citou que a região ser-
rana será pioneira no Brasil na 

implantação deste modelo de 
negócio a nível Brasil. Este mo-
delo de negócio é considerado 
um assunto relativamente novo  
e tem a intenção de solucionar 
um problema social, através 
de ações empreendedoras e 
sem deixar de buscar também 
a lucratividade e crescimento 
da empresa.

Bruno Palma


