Nova mesa diretora completa
100 dias à frente da
Câmara do Carmo
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Prefeito e vice de Cordeiro
se encontram com
dirigentes da FIRJAN

Anvisa aprova
novo medicamento para
câncer de pâncreas

O prefeito de Cordeiro, Luciano Batatinha, junto com
a vice-prefeita Maria Helena, participou na segunda-feira, 10, de evento promovido pela FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro)
na capital fluminense.
Pág 03

O novo medicamento será fabricado pela empresa
Abrais BioScience, de Phoenix, EUA. No Brasil, a
detentora do registro é a empresa Celgene Brasil
Produtos Farmacêuticos Ltda., localizada em Vargem
Grande Paulista, São Paulo.
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‘Caminhos
do Marchador’
faz Cordeiro
respirar ares
da exposição

Votorantim cimentos e Prefeitura de Cantagalo
firmam parceria pela educação
ASCOM/Cantagalo

Abrindo a temporada
de grandes eventos rurais
em Cordeiro, a 7ª Etapa do
‘Caminhos do Marchador’,
idealizado e organizado pelo
Núcleo Serrano dos Criadores
do Cavalo Mangalarga Marchador, que teve a coordenação de Gabriel Moraes, fez
com que o povo cordeirense
começasse a respirar os ares
de sua maior festa: a Exposição Agropecuária, que
esse ano acontecerá entre os
dias 15 e 23 de julho.
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Comissão aprova captação
de mais de R$ 17 milhões
para área de museus
Durante a última
reunião da Comissão
Nacional de Incentivo
à Cultura (CNIC) foi
aprovada a captação
de recursos para pro-

jetos por meio da Lei
Rouanet. Mais de R$
17 milhões poderão ser
captados na área de
museus.
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Criado há oito
anos, o programa Parceria Votorantim pela
Educação (PVE) conta
com apoio do poder público e da comunidade
para a melhoria do ensino nos municípios onde
há atuação da empresa,
incluindo a Votorantim
Cimentos. A parceria foi
firmada na última semana
em evento promovido pelo
Instituto Votorantim, em
São Paulo, e contou com
a participação de mais
de 50 municípios de todo
Brasil. Em 2017, a iniciativa vai atingir cerca de 190
mil alunos. O município de
Cantagalo.
Pág 06
Cícero Marra

Cordeiro recebe deputado
federal Hugo Leal
Nova visita de uma autoridade pública estadual, realizada na sexta-feira, 31 de março, promete trazer inúmeros benefícios para a
população de Cordeiro, em particular para melhorar a infraestrutura
das unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Pág 03
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Anvisa aprova novo medicamento
para câncer de pâncreas
Divulgação

O Abraxane é indicado para tratamento em primeira linha de
pacientes com tumor
de pâncreas metastático, que é uma doença
rara de comportamento
agressivo e alta taxa de
mortalidade.
O novo medicamento será fabricado
pela empresa Abrais
BioScience, de Phoenix, EUA. No Brasil, a

detentora do registro é a
empresa Celgene Brasil
Produtos Farmacêuticos
Ltda., localizada em Vargem Grande Paulista,
São Paulo.
A autorização foi
para a forma farmacêutica pó para suspensão
injetável, na concentração de 100 mg.
Fonte: Portal Brasil, com informações da
Anvisa

Detran informa sobre
funcionamento no
feriado da Semana Santa
O Detran informa que, na quinta-feira
(13/04), ponto facultativo
decretado pelo Governo
do Estado, não haverá
expediente na sede do
departamento, exceto o
teleatendimento. Nesta
mesma data, todos os
postos de atendimento
ao público, sejam eles
de vistoria, de habilitação, identifi cação ci-

vil, as Circunscrições
Regionais de Trânsito
(Ciretrans) e os Serviços
Auxiliares de Trânsito
(SATs) operarão nos
seus horários habituais.
Vale salientar que não
haverá expediente em
nenhuma unidade do
Detran na Sexta-Feira
Santa (14/04) e no sábado (15/04).
IMPRENSA RJ

Detran terá que ressarcir motorista que se negou
a fazer teste do bafômetro e foi multado
O Detran será obrigado
a devolver a carteira de habilitação e o dinheiro pago na multa
imposta a um motorista de Petrópolis, Região Serrana do Rio,
que se negou a fazer o teste do
bafômetro durante uma “blitz” da
Lei Seca. Ele afirmou ter ingerido
um bombom de licor e, mesmo
sem ter passado pelo exame,
foi penalizado. A decisão foi
tomada pela 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Rio de

Janeiro nesta segunda-feira (10)
com base no fato de que faltaram
provas concretas a respeito da
presença de álcool na corrente
sanguínea do motorista.
Segundo o TJ, além da
devolução da carteira de habilitação, o Detran terá que fazer a
exclusão dos pontos perdidos no
prontuário do motorista e restituir
a multa no valor de R$ 1.915,40,
corrigida desde 2013.
O Detran informou que
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ainda não foi notificado da decisão.
Ainda de acordo com o
TJ, os magistrados acompanharam o voto da desembargadora
Sirley Abreu Biondi, relatora
na ação impetrada pelo motorista, que considerou legítima
a negativa do condutor em se
submeter ao teste do bafômetro
pois “ninguém está obrigado a
produzir prova contra si”. Sirley
considerou também a “inexistên-

cia de provas atestando indícios
de ingestão de bebida alcoólica,
bem como de atos perpetrados
de modo a colocar em risco a
incolumidade física do autor, de
outros condutores de veículo ou
transeuntes”.
O motorista recorreu à
13ª Câmara Cível após seu pedido ter sido julgado improcedente
em primeira instância. Segundo
o motorista, o agente de trânsito
não ofereceu alternativa para

outro tipo de exame que viesse a
comprovar a ingestão de álcool.
A desembargadora Sirley Biondi ressaltou que a “simples afirmativa quanto à ingestão
de um ‘bombom de licor’ não
pode ser considerada conduta
violadora dos dispositivos legais
previstos no CTB, se desacompanhada de prova concreta a
respeito da presença de álcool
na corrente sanguínea do motorista”.

Comissão aprova captação de mais
de R$ 17 milhões para área de museus
Durante a última reunião
da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) foi
aprovada a captação de recursos para projetos por meio da
Lei Rouanet. Mais de R$ 17
milhões poderão ser captados
na área de museus.
Nove projetos voltados
à restauração, revitalização e
ampliação de museus, além
da realização de exposições e
produção de publicações foram
aprovados pela comissão.
No encontro, também
foram aprovados 450 projetos
nas áreas de Música, Artes
Cênicas, Humanidades, Artes
Visuais, Audiovisual e Patrimônio Cultural, somando um

valor total de mais de R$ 284
milhões.
A previsão é de que os
primeiros projetos apresentados, sob as novas regras do
incentivo fiscal da Lei Rouanet,
sejam analisados na reunião da
CNIC de maio.
Para receber as novas
propostas, o Sistema de Apoio
às Leis de Incentivo à Cultura
(Salic) foi reaberto, atualizado
conforme nova Instrução Normativa, na última segunda-feira
(10).
Comissão
A Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura (CNIC) é um
colegiado de assessoramento
formado por representantes

dos setores artísticos, culturais
e empresariais, em paridade
da sociedade civil e do poder
público.
Os membros da sociedade civil são oriundos das
cinco regiões brasileiras, representando as áreas das artes
cênicas, do audiovisual, da
música, das artes visuais, do
patrimônio cultural, de humanidades e do empresariado
nacional.
A escolha desses integrantes é feita a partir de indicações de entidades representativas e habilitadas por meio de
edital público, a cada dois anos.
Fonte: Portal Brasil, com
informações do Ibram e do Minc
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Cordeiro recebe deputado federal Hugo Leal
Nova visita de
uma autoridade pública
estadual, realizada na
sexta-feira, 31 de março,
promete trazer inúmeros
benefícios para a população de Cordeiro, em
particular para melhorar
a infraestrutura das unidades da Estratégia de
Saúde da Família (ESF),
outrora denominadas
de PSF (Programa de
Saúde da Família).
A Câmara Mu-

nicipal foi o ponto de
encontro entre o deputado federal Hugo Leal
(PSB), o prefeito de
Cordeiro, Luciano Batatinha, sua vice-prefeita,
Maria Helena, os vereadores cordeirenses Róbson Careca, Mário do
Detran, Furtuoso Lopes
e Beth do Postinho para
uma reunião solicitada
pelo próprio parlamentar fluminense, da qual
também participaram

os vereadores Serginho
Campanate e Ozeas
Pereira, de Cantagalo.
Durante o encontro, o deputado Hugo
Leal fez a entrega de
documentos comprovando a inclusão, no Orçamento da União, de uma
emenda parlamentar
no valor de R$ 150 mil,
cuja destinação, segundo o vereador Róbson
Careca, aliado político
de Leal em Cordeiro, e

solicitante dos recursos,
servirá para garantir
a aquisição de novos
equipamentos para as
ESF’s. Com isso, estas
poderão promover uma
considerável melhoria
na qualidade dos atendimentos oferecidos diariamente aos munícipes.
Além disso, em
conversa com o prefeito
Batatinha, Hugo Leal
ouviu dele a solicitação
de auxílio nas questões

referentes ao Consórcio Intermunicipal de
Saúde (CIS-SERRA).
O parlamentar prometeu empenho, inclusive
garantindo que tentará
espaço em sua agenda
para participar do próximo encontro do grupo
de cidades que integra o
consórcio, a ser realizada em Bom Jardim, no
próximo dia 17 de abril.
“Creio que seja
importante mobilizar in-

úmeras forças políticas
para aumentarmos a
visibilidade do consórcio, que pode redundar
em avanços expressivos
para a saúde, garantindo economia com consultas, procedimentos
cirúrgicos e exames de
diversas naturezas”,
explicou o prefeito de
Cordeiro ao deputado
Hugo Leal.
ASCOM
Cordeiro

‘Caminhos do Marchador’ faz Cordeiro respirar ares da exposição
Cícero Marra

Abrindo a temporada de grandes
eventos rurais em Cordeiro, a 7ª Etapa
do ‘Caminhos do Marchador’, idealizado e organizado pelo Núcleo Serrano
dos Criadores do Cavalo Mangalarga
Marchador, que teve a coordenação de
Gabriel Moraes, fez com que o povo
cordeirense começasse a respirar os
ares de sua maior festa: a Exposição
Agropecuária, que esse ano acontecerá entre os dias 15 e 23 de julho.
Sem ônus para a Prefeitura de
Cordeiro, mas com total apoio das sec-

retarias de Agricultura e de Indústria,
Comércio e Desenvolvimento Econômico em sua infraestrutura, o ‘Caminhos
do Marchador’ foi considerado um
sucesso pelos titulares das mencionadas pastas, Márcio Sauerbronn e
Marcelo Pinheiro, respectivamente,
que prestigiaram, juntamente com os
proprietários dos animais, oriundos
de diversos estados brasileiros, a
solenidade de abertura, realizada na
sexta, 31 de março, quando também
houve sorteio de brindes entre os
participantes.
Recebidos pelos profi ssionais
do Núcleo de Defesa Sanitária Animal
da EMATER/RJ, que conferiram todos
os atestados de sanidade equina,
como forma de assegurar a saúde e
integridade dos animais participantes,
os cavalos foram as verdadeiras

estrelas da 7ª Etapa do ‘Caminhos
do Marchador’, participando de cavalgadas e provas de marcha nos três
dias do evento, que atraiu um público
considerável à Pista de Hipismo Rural
do Parque de Exposições Raul Veiga.
Como não poderia deixar de ser,
também não faltaram os tradicionais
shows musicais – que fizeram a festa
do grande público com apresentações
de músicas nos estilos sertanejo e
forró, bem no clima do evento, com a
presença dos artistas Gabryel Storck,
Sandro Marques e Raça Mineira, que
literalmente sacudiram a massa – e a
Feira de Artesanato, sob os cuidados
da Secretaria de Cultura local, outra
parceira pontual da festa, que ainda
aproveitou a ocasião para novamente
promover o cadastramento de artistas
do município interessados em partici-

par de seus eventos ao longo do ano.
A Cavalgada Ecológica do
domingo antecedeu à cerimônia de
encerramento, quando foram entregues as medalhas aos vencedores
em suas respectivas categorias. Os
organizadores aproveitaram para reforçar a calorosa receptividade dos
cordeirenses e agradecer ao prefeito
Luciano Batatinha e à vice-prefeita Maria Helena, que prestigiaram a festa na
noite de sexta-feira e fizeram questão
de destacar a qualidade dos animais, o
profissionalismo dos criadores e a programação diversificada em suas partes
técnica e festiva. “Isso comprova que
temos vocação para festividades do
setor rural, como é o caso de nossa
maior festa, a Expo-Cordeiro”, disse
Luciano Batatinha.
ASCOM Cordeiro

Prefeito e vice de Cordeiro se encontram
com dirigentes da FIRJAN
O prefeito de Cordeiro,
Luciano Batatinha, junto com a
vice-prefeita Maria Helena, participou na segunda-feira, 10, de
evento promovido pela FIRJAN
(Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro) na
capital fluminense. Estiveram
reunidos dirigentes de vários
municípios fluminenses com
o objetivo de debater a necessidade de manutenção dos
incentivos fiscais no Estado do
Rio de Janeiro.
Ao deixarem o encontro,
Luciano e Maria Helena co-

mungaram da mesma opinião
e detectaram que realmente
seria um prejuízo incalculável para os municípios, mais
ainda para os do interior, que
na maioria dos casos são de
menor porte e, consequentemente, arrecadam menos.
Pesquisa realizada pela própria
FIRJAN aponta que caso haja
realmente o ‘bloqueio’ dos incentivos fiscais, nove entre dez
empresas já planejam fazer demissões. E pior: metade delas
encerraria suas atividades.
No encontro, a FIRJAN

se mobilizou para fazer os
gestores compreenderem que
é fundamental sensibilizar deputados com atuação em seus
municípios e região para que
defendam a manutenção dos
incentivos. Projetos ligados
ao tema continuam tramitando
na ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro). “Diversas cidades
passaram por uma verdadeira
transformação com a política
de incentivos fiscais. Devemos
compreender que incentivos
fiscais não são sinônimos

de renúncia de receita. Essa
política, ao atrair empresas,
aumenta a receita de cidades
e estado”, colocou o presidente
Estadual da FIRJAN, Eduardo
Eugenio Gouvêa, ressaltando a
necessidade de os municípios
se unirem para defender a continuidade da política que gerou
emprego, renda e aumento da
arrecadação nos últimos anos.
Também participaram
Joel Wermelinger, presidente
Regional da FIRJAN; Manoela
Peres, prefeita de Saquarema;
Carlos Vilela, prefeito de Que-

imados; Lucimar Cristina Ferreira, prefeita de Paracambi;
Renato Bravo, prefeito de Nova
Friburgo; e Luiz Martins, deputado estadual (PDT). “Cabe
a nós acionarmos nossos
representantes e tentarmos
modificar esse panorama, que
promete ser sombrio para os
municípios, haja vista o fato
de que haveria muito desemprego. Tenho certeza que
todos saem daqui imbuídos
na defesa da manutenção dos
incentivos fiscais”, declarou
Luciano Batatinha.
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo
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 PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Getúlio Vargas, nº 391,
andar térreo, Centro, Cantagalo/RJ, medindo aproximadamente 377 m² (trezentos e setenta e sete metros quadrados), para nele serem desempenhadas as
atividades legislativas do Município de Cantagalo.
Valor: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) por mês.
Fundamento Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária: 33.90.36.00-00 – Outros Serviços de Terceiros. Empenho nº 000060 de 03 de abril de 2017.

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.

Prazo: 03 de abril de 2017 até 31 de dezembro de 2017, com possibilidade de prorrogação mediante ajuste das partes.
Data da Assinatura: 03 de abril de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Gabinete do Presidente, em 31 de março de 2017.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO N.º 012/2017

• Republicado por erro

LICITAÇÃO Nº. 001/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017

RESOLUÇÃO Nº. 536/2017.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ nº. 31.838.469/0001-28

Dispõe sobre alteração do Regimento Interno, para alterar o período
de recesso parlamentar.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO
Art.1º- Altera o Art. 5º, “a”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 5º - A Câmara Municipal reunir-se-á:
a) anualmente, em Sessões Legislativas Ordinárias, de 26 de janeiro
a 17 de julho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, considerando-se recesso
parlamentar os períodos compreendidos entre as datas das reuniões”.
Art.2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 10 de abril de 2017.

CONTRATADO: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS
CNPJ nº. 92.559.830/0001-71
Objeto: O Contrato promove a prestação de serviços de administração mensal do benefício de “Tíquete Cesta Básica”, a ser fornecido mensalmente aos servidores efetivos da Câmara; através de crédito em cartão
magnético/chip (o chip é opcional), com credenciamento de estabelecimentos
comerciais do ramo de gêneros alimentícios, no município de Cantagalo-RJ –
de acordo com os padrões definidos na legislação vigente e nas especificações
constantes do Edital Tomada de Preços 001/2017 e seus anexos, principalmente o Termo de Referência (anexo III) - para atender aos Servidores efetivos
da Câmara Municipal de Cantagalo, de acordo com os padrões definidos na
legislação vigente.
Valor: A contratante repassará mensalmente o valor aproximado de
R$ 4.918,76 (quatro mil novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos),
perfazendo um total de R$ 59.025,12 (cinqüenta e nove mil e vinte e cinco
reais e doze centavos), por 12 (doze) meses de concessão do benefício; importância essa resultado da aplicação do percentual ofertado pela Contratada de
-0,01 % (menos zero vírgula zero um por cento) sobre o valor mensal real sem
desconto de R$ 4.919,25.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Consideram-se computados no preço todos os tributos incidentes sobre a prestação do serviço.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2017

Prazo de Vigência: o período de vigência deste contrato será de 07 de
abril de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Locador: JOÃO DA SILVA FRANÇA
CPF: 092.793.187-72
Locatária: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 31.838.469/0001-28

Dotação Orçamentária: - 3.3.90.46 –AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO –
Processo Administrativo nº 318 /2017-Empenho nº.064 /2017.
Data: 11de abril de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara M. de Cantagalo

Deputado
Federal Aureo
Ribeiro visita
Cantagalo
Em visita a
Cidade de Cantagalo
na manhã de sexta-feira(07), o Deputado Federal Aureo
Ribeiro, esteve no
Gabinete do Prefeito Guga de Paula.
O Líder do Partido
Solidariedade na Câmara, afirmou que
estará atento as necessidades do município e se colocou a
disposição para atuar
no que for preciso.
Natural de
Duque de Caxias, o
Deputado Federal
Aureo Lídio Moreira
Ribeiro foi eleito em
2010 deputado federal, exercendo seu
primeiro mandato
eletivo e reeleito em
2014 com expressivos 58.117 votos.
Foi Eleito líder da
Bancada do Partido(SD) para o ano
de 2017, e foi um
dos fundadores do
Solidariedade.
Durante
a visita, o Prefeito
Guga pode conversar e apresentar um
pouco da realidade
em que se encontra
o município de Cantagalo. Abordando
diversas questões,
como a situação de
algumas obras que
estão necessitando a
liberação de recursos
na esfera federal,
conseguidos através
de emendas parlamentares. Foram

também abordadas
questões relativas
ao setor agrário no
município, área na
qual o Deputado se
mostrou interessado em colaborar e
trazer projetos que
tragam benefícios
aos produtores cantagalenses.
O Prefeito
aproveitou a oportunidade para pedir
ao Deputado que
possa colaborar na
liberação de recursos
ao município, junto
aos setores competentes em Brasília.
E agradeceu muito
a visita, muito positiva , gerando uma
boa expectativa na
relação do Deputado
com o município de
Cantagalo.
Esteve presente na Visita, o
Vice-Prefeito Valdevino Zanon, que
também responde atualmente pelo Meio
Ambiente, Agricultura e Transportes.
Também estiveram
presentes o Presidente da Câmara de
Cantagalo, Ocimar
Merin Ladeira(Pulunga), o Vereador
Hugo Guimarães, o
Ex-Prefeito de Macuco, Félix Lemgruber, a Vereadora da
Cidade de Pádua,
Vanderleia Souza e
assessores do Deputado Aureo.
Bruno Palma

Cantagalo realiza cadastro para transporte universitário/técnico para Além Paraíba
A Secretaria Municipal de Educação iniciou desde segunda-feira, o cadastro de transporte (universitário/técnico) para Além Paraíba.
Do dia 10/04 à

19/04/2017
D O C U M E N TO S
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 Títu-

lo 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)
Horário de atendimento:
De 08 h às 12 h.

De 13h30min às
16h30min.
Secretaria Municipal de Educação –
SMEC
06/04/2017
Bruno Palma
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Mulheres usam hashtag no Twitter para relatar casos
de relacionamentos abusivos
A hashtag #EuViviUmRelacionamentoAbusivo está entre os
tópicos mais comentados
no Twitter na terça-feira (11). São milhares
de relatos de abusos,
agressões físicas e psicológicas a mulheres, e
também homens, que
evidenciam situações
de abuso presentes, às
vezes, em pequenas atitudes que não podem
deixar de ser notadas.
“Eu vivi um relacionamento abusivo
duas vezes”, diz uma
das usuárias da rede
social. “Na primeira, eu
era agredida fisicamente.
Na segunda, psicologicamente. Nenhum dos
relacionamentos me fez
bem. E sair foi a parte
mais difícil. Depois de
negar o que eu passava,
finalmente enxerguei o
que acontecia. Duas vezes. Em ambas, eu era
colocada como a louca,
a desequilibrada. E pior,
eu defendia a pessoa.”
Em outro comentário, uma mulher lembra
os abusos sofridos: “Me
empurrava, gritava, por
mais de uma vez tentou
me socar. Depois, chora-

va igual a um bebê. E os
amigos diziam; ‘a culpa
é de vocês dois, porque
vocês brigam’.”
Ehtre os muitos
relatos, há descrições
de relações que acabavam levando as pessoas
envolvidas à paranoia:
“Fui vigiada e seguida,
tudo que eu fizesse, tinha
alguém que ele mandava
para olhar e contar tudo
depois.”
As situações
aparecem também em
comentários feitos pelos companheiros das
mulheres, que à primeira vista podem parecer
inocentes. “Eu vivi um
relacionamento abusivo quando disse que
cortaria o cabelo, e ele
reagiu: “eu mato, se vc
[você] fizer isso”. Em
outro comentário, uma
usuária diz que “quando
estava com TPM [tensão
pré-menstrual], ele se
recusava a falar comigo
porque não queria lidar
com as minhas ‘frescuras’”.
Para algumas
pessoas, pode parecer absurdo a vítima se
manter em uma relação
abusiva, mas um dos de-

poimentos mostra a dificuldade que é sair desse
tipo de relacionamento.
“No começo é sempre às
10 mil maravilhas, a gente pensa que vai voltar a
ser como era no começo,
é horrível a sensação de
estar presa a alguém que
tu amas, mesmo essa
criatura te deixando no
fundo do poço.”
“ Vi o l ê n c i a d o méstica não é só agressão física. É mais difícil
escapar da agressão
psicológica”, diz outra
usuária da rede social.
Hashtag
A hashtag #EuViviUmRelacionamentoAbusivo começou a ser
usada nas redes sociais
depois de um caso de
abuso ocorrido no programa Big Brother Brasil,
da TV Globo. Um dos
participantes do reality
show foi expulso segunda-feira (10) do programa, acusado de agredir
a moça com quem mantinha relacionamento amoroso dentro da casa. Diversos movimentos, que
buscam conscientizar as
mulheres sobre relacionamentos abusivos, passaram a usar a mesma

hashtag (expressão que
traz uma palavra-chave
sobre determinados assuntos com o símbolo #)
em redes sociais.
Esta não é a
primeira vez que uma
campanha virtual contra
abusos ganha dimensão.
Na semana passada,
mulheres se uniram sob
o mote “Mexeu com uma,
mexeu com todas”, na
campanha que surgiu
após denúncia de assédio do ator José Mayer
à figurinista Susllem Tonani no mesmo canal de
televisão, que mobilizou
também milhares de pessoas nas redes.
Segundo a cofundadora do coletivo Mete a
Colher, Renata Albertim,
campanhas como essas
têm muita repercussão e
podem ajudar mulheres
que vivem relacionamentos difíceis e abusivos.
“Elas vão lendo o que
outras mulheres já passaram e ficam em alerta
sobre o que estão passando. Ajudam a ver que
não estão sozinhas, e
isso as fortalece para
sair de relacionamentos
abusivos”, disse Renata,
em entrevista à Agência

Brasil.
O coletivo Mete a
Colher, criado nas redes
sociais, tem como principal missão enfrentar
a violência doméstica e
ajudar mulheres a entender, evitar e se livrar
de relacionamentos abusivos.
Denúncias
Um dos principais
canais de apoio às vítimas é o Ligue 180, que
pode ser acessado gratuitamente de qualquer
lugar do país. De acordo com dados do Ligue
180, o canal registrou no
ano passado aumento
de 51% no número de
denúncias em todo o
país, em relação a 2015.
Foram cerca de 1 milhão
e 300 mil denúncias,
em mais de 3 mil aten-
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dimentos por dia: 50%
são sobre violência física, 31% sobre violência
psicológica e 5% sobre
violência sexual.
Em 65% dos casos, a violência foi praticada por homens contra
as companheiras. E em
38%, o relacionamento
entre a vítima e o agressor tem mais de 10 anos
de duração.
O Ligue 180 foi
criado pela então Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência
da República, em 2005,
para servir de canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos
para a população feminina em todo o país. Hoje,
a secretaria foi integrada
ao Ministério da Justiça.
Agência Brasil

Reforma não vai prejudicar trabalhadores com menor
nível de renda, diz Meirelles
O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, afirmou,
segunda-feira (10), que a reforma da Previdência não vai
prejudicar os trabalhadores de
menor renda. Em seminário
para debater o assunto, Meirelles explicou que as regras
atuais beneficiam quem tem
renda maior e consegue permanecer mais tempo no mesmo emprego.
Segundo o ministro,

uma das intenções das mudanças propostas pelo governo é
corrigir essas distorções. “Hoje
o que está na Constituição é a
interpretação de que é possível se aposentar com 65 anos
de idade [para homens] ou
35 anos de contribuição. Pois
bem, o que acontece é que os
trabalhadores de menor renda
entram e saem do mercado
de trabalho e não conseguem
chegar a 35 anos de contribui-

ção antes de chegar aos 65 de
idade. Quem se aposenta mais
cedo no Brasil é quem tem nível
de renda mais alto”, explicou.
Meirelles também afirmou que o gasto público com a
Previdência no Brasil equivale
a 13% do Produto Interno Bruto
(PIB). Esse valor é superior a
média de países emergentes e
similar ao de países como França e Alemanha, com população
de mais idade.

“É absolutamente imprescindível fazermos a reforma da Previdência no Brasil.
Não é questão de opinião, a
reforma é uma necessidade.
Se não for feita, será insustentável”, disse.
Outro dado apresentado mostrou o crescimento do
déficit na Previdência, que pode
chegar a R$ 180 bilhões neste
ano, se levado em conta as
despesas da seguridade social.

Por fim, Meirelles reforçou que é importante realizar
a reforma “a tempo” e evitar
prejuízos como os que ocorreram em Portugal e na Grécia.
“Estamos discutindo a reforma
a tempo, antes de quebrar. Não
podemos postergar, se não,
a solução lá na frente vai ser
muito pior.”
Portal Brasil, com informações do Ministério da
Fazenda
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Nova mesa diretora completa 100 dias à frente da Câmara
do Carmo
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A nova direção,
que assumiu a Câmara
Municipal do Carmo no
dia primeiro de janeiro,
completou 100 dias no
comando da instituição
nesta semana. Em um
momento financeiro conturbado para o estado,
a gestão tem conseguido grandes avanços em
termos de economia e
eficiência.
Apenas nestes
primeiros meses já foram
economizados aproximadamente R$ 28.000,00
entre cortes com pessoal,
extinção de contratos
não essenciais e readequação de consumo
e preços. A nova mesa
diretora da casa tem se
empenhado para prestar
seus serviços com transparência e economizar

o dinheiro dos cofres
públicos.
Um exemplo claro
da nova forma de administrar implantada na
casa está na despesa
com gasolina. Neste ano,
graças à dedicação e
ao comprometimento de
todos os vereadores, estão sendo gastos apenas
500 litros por mês, uma
redução de 50%, gerando uma economia de,
aproximadamente, R$
6.000,00 nestes 100 dias.
A perspectiva é que, apenas com a gasolina, se
economize R$ 24.000,00
neste ano.
“Essa economia
é importante porque este
é um dinheiro que não é
nosso, dos vereadores ou
dos funcionários da casa.
Este é um dinheiro da

população, que nos colocou aqui como representantes do povo. Então,
este é o principal motivo
desta economia. Temos
que gastar este dinheiro
com responsabilidade e
transparência. Eu quero
agradecer imensamente
a todos os vereadores da
casa pela confiança que
depositaram em mim,
pela compreensão e por
estarem se empenhando
em cortar os gastos e zelar pelo dinheiro público”,
explicou o presidente da
Câmara, Romerito, em
nome de toda a mesa
diretora.
Desde o início do
ano, a diretoria do legislativo do município
é composta pelo presidente, Romerito, pelo
vice-presidente, Wilde

Curty, e pela secretária
Valquíria Moraes. Os três
têm se empenhado, em
parceria com todos os
outros vereadores, para
manter a responsabilidade, a imparcialidade e a
eficiência na casa.
Para assegurar o
caráter democrático do
parlamento, esta gestão
adquiriu um relógio digital
para cronometrar o tempo de fala de cada vereador e garantir exatamente
o mesmo espaço para
todos. Outro investimento importante feito neste
ano foi a compra do ponto
de protocolo, que já está
funcionando na sede do
legislativo.
A expectativa
da mesa diretora é de
que sejam economizados, aproximadamente,

Mesa diretora já economizou aproximadamente R$28 mil em 2017

R$110.000,00 até o final
de 2017. “Este é um ano
difícil para a economia
do nosso estado, esperamos continuar fazendo
um trabalho bastante
transparente, economizando o máximo possível. Como já disse, esse
dinheiro não é meu, é do
povo. A gente pretende,
no futuro, realizar algumas aquisições para a
melhoria da casa e dar
mais comodidade à população que comparece
às sessões”, finalizou

Romerito.
As sessões da
Câmara acontecem às
segundas-feiras, a partir
das 18:00 horas e é importantíssima a presença
da população. Para quem
não pode comparecer, o
site da instituição transmite todas as reuniões
ao vivo. Há ainda o acervo de áudio de todas
as reuniões para quem
deseja ouvir, dando transparência e legitimidade
aos atos do parlamento
municipal.

Votorantim cimentos e Prefeitura de Cantagalo
firmam parceria pela educação
Criado há oito anos,
o programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE)
conta com apoio do poder público e da comunidade para
a melhoria do ensino nos
municípios onde há atuação
da empresa, incluindo a Votorantim Cimentos. A parceria
foi firmada na última semana
em evento promovido pelo
Instituto Votorantim, em São
Paulo, e contou com a participação de mais de 50 municípios de todo Brasil. Em 2017,
a iniciativa vai atingir cerca de
190 mil alunos. O município
de Cantagalo, região onde
está localizada uma das fábricas da Votorantim Cimentos,
foi representado pela professora Angélica Consendey e
pela Secretária Municipal de
Educação, Carla Guimarães.
O evento de adesão
ao programa ocorreu entre
os dias 22 e 24 de março em
São Paulo, onde a Secretária
Municipal de Educação as-

sinou o termo de parceria
com o Instituto Votorantim
e a Votorantim Cimentos.
O objetivo do encontro era
debater com os secretários
de educação e técnicos das
prefeituras, a importância
de uma gestão eficiente e
como esta ação favorece o
aprendizado e também a importância da participação da
família e alunos na educação.
Foram também apresentados
os resultados já alcançados
pelo PVE – melhora no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por
exemplo, nos municípios em
que o PVE já foi implementado, se comparado a municípios que não receberam
o programa.
“A parceria com a Prefeitura de Cantagalo vinculada à educação reforça nosso
compromisso em estabelecer
relações duradouras nas
regiões onde atuamos. Ações
como a Parceria Votorantim

pela Educação têm como
objetivo proporcionar melhores condições de ensino,
auxiliando a gestão pública e
fomentando a mobilização da
comunidade pela educação”,
afirma Carlos Flores, Gerente
da fábrica de Cantagalo da
Votorantim Cimentos
“Agora nós vamos
começar toda parte de mobilização Em abril, vamos receber uma equipe para conhecer as escolas e fazer um
levantamento das necessidades locais. Vamos começar
também a capacitação com
os docentes e com a equipe
da Secretaria. A partir destes
dados levantados, a gente já
começa a atuar nas escolas”,
declarou Carla Guimarães.
Foram apresentados
3 Eixos para serem trabalhados neste primeiro momento
no PVE, e o município de
Cantagalo optou por trabalhar
melhor as ações de inclusão,
através do Eixo de Gestão

Pedagógica Inclusiva.
O PVE atinge vários
municípios do Brasil e o município de Cantagalo é um
dos contemplados com este
programa, que visa melhorar
os índices de ensino e orientar aos gestores, diretores
de escola e coordenadores
pedagógicos, por meio de
ações, planos de gestão
pública, trabalhos de campo
e projetos institucionais. Em
2017, 52 municípios participarão do PVE.
Sobre a Votorantim
Cimentos
Presente no negócio
de materiais de construção
(cimento, concreto, agregados e argamassas) desde
1933, a Votorantim Cimentos
é uma das maiores empresas
globais do setor, com capacidade produtiva de cimento
de 56,8 milhões de toneladas/ano e receita líquida de
R$ 14 bilhões em 2015. A
Votorantim Cimentos possui

unidades estrategicamente
localizadas próximas aos
mais importantes mercados
consumidores em crescimento e está presente em
13 países, além do Brasil:
Argentina, Bolívia, Canadá,
Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e
Uruguai.
Sobre o Instituto Votorantim
Criado em 2002, é o
parceiro estratégico das empresas do Grupo em ações
voltadas ao desenvolvimento local sustentável, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida das
regiões onde as empresas
operam. Atua nos campos
da educação, geração de
trabalho e renda, formação
profissional, apoio a gestão
pública, cultura, preservação
e fortalecimento de direitos
infanto-juvenis, entre outros.
Bruno Palma

