Secretaria de Educação
e CEDERJ garantem projeto ampliando
nossa visão ministrado pelo Instituto
Benjamim Constant
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Festa do
Produtor Rural
agita Cordeiro

Cantagalo realiza a XXXVII passeata de bicicletas
em comemoração ao dia do trabalhador – 1º de maio
ASCOM/Cantagalo

A Prefeitura Municipal
de Cantagalo, através da Secretaria Municipal de Cultura
realizará a XXXVII Passeata
de Bicicletas em comemoração
ao dia do trabalhador. A Passeata é um evento tradicional,
organizado anualmente pela
Secretaria Municipal de Cultura,
ininterruptamente, desde o ano
de 1980 e, neste ano de 2017.
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Você não pode perder mais um grande evento no Parque de Exposições Raul Veiga, em
Cordeiro, no último domingo do mês de abril,
dia 30, a partir do meio-dia.
A Associação dos Micro e Pequenos Produtores Rurais de Cordeiro .
Pág 02

Encontro
reúne integrantes
do Cis-Serra
O prefeito de Cordeiro, Luciano Batatinha,
a vice-prefeita, Maria Helena, e a secretária
de Saúde, Vânia Huguenin, participaram na
segunda, 17, em Bom Jardim, da reunião
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Região Serrana (Cis-Serra).
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SAMU de Cantagalo se especializa em curso
de atendimento pré hospitalar realizado em Petrópolis
ASCOM/Cantagalo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) está sempre na busca
de oferecer o melhor serviço
possível a população Cantagalense e pensando nisto a
Equipe responsável pelo atendimento em Cantagalo está participando mês a mês de cursos
de atualização e capacitação no
atendimento.
O curso foi realizado no
período de 03 a 06 de abril no
NEP, Núcleo de Ensino Permanente do SAMU SERRANA
, que fica localizado na cidade
de Petrópolis.
Pág 06

Prefeito e vice de
Cordeiro se reúnem com
dirigentes do SINDCOR
Como divulgado desde janeiro, quando assumiram a Administração Municipal, o
prefeito de Cordeiro, Luciano Batatinha, e a
vice-prefeita, Maria Helena, enfrentam uma
grave crise financeira. Dentre os problemas,
um em particular, denominado de ‘herança
maldita’.
Pág 04

Secretário estadual de Agricultura
agenda visita a Cordeiro
Durante encontro realizado na semana passada, na sede da Secretaria
Estadual de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento, em Niterói,
o prefeito de Cordeiro, Luciano Batatinha, ouviu do titular da pasta, Jair
Bittencourt, a promessa de visitar

Cordeiro. Segundo Batatinha, embora tenha uma série de compromissos no cotidiano da instituição, o
secretário agendou o encontro para
o próximo dia 12 de maio.
Acompanhado dos secretários de
Governo e Agricultura, Márcio Leal

e Márcio Sauerbronn, respectivamente, Luciano conversou com
Jair Bittencourt e Stella Romanos,
presidente da EMATER/RJ, sobre
diversos temas, incluindo a realização da Exposição Agropecuária
de Cordeiro.
Pág 04

Divulgação
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Abertas as inscrições
para o Concurso Garota Cordeiro 2017
Beleza, charme, simpatia,
elegância e desenvoltura sempre
foram características marcantes
das mulheres cordeirenses. Com
todos esses atributos, aliados ao
bom gosto no vestir e classe no se
comportar, muitas delas continuam
encantando plateias e brilhando
nas passarelas dos mais diversos
concursos de beleza do interior
fluminense.
Com a abertura das
inscrições para o Concurso Garota

Cordeiro 2017, mais uma vez a Administração Municipal abre espaço
para que as jovens possam sonhar
em ser a legítima representante
cordeirense no ‘Concurso Rainha
da 75ª Exposição Agropecuária
de Cordeiro’, que acontecerá no
dia 21 de julho, no Parque de Exposições Raul Veiga, e nos mais
diversos concursos de beleza de
toda região.
Para garantir a inscrição –
que estão abertas desde o dia 17

Festa do Produtor
Rural agita Cordeiro
Divulgação

de abril a 05 de maio – as candidatas precisam ter de 18 a 25 anos
de idade, residir há pelo menos
um ano no município e comparecer à Sala do Empreendedor, no
prédio da Prefeitura de Cordeiro,
de segunda a sexta, das 11h30min
às 17h30min, portando cópias
autenticadas da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de
Residência.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Prévia da inflação atinge menor nível
para abril em 11 anos
O custo de vida continua a
cair para o brasileiro. Em abril, a
prévia da inflação oficial, medida
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), avançou
e ficou em 0,21%. A taxa é a mais
baixa para o mês desde 2006,
quando o indicador marcou 0,17%.
Os dados foram divulgados nesta
quinta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
O resultado marca, também,
a acomodação do índice dentro dos

parâmetros do Banco Central, que
persegue uma meta de inflação
de 4,5%, podendo variar 1,5 ponto
percentual para cima ou para baixo.
Nos últimos 12 meses, a taxa ficou
em 4,41%, menor variação nessa
base de comparação em sete anos.
Já no acumulado do ano, o
resultado de abril ficou em 1,22%,
bem abaixo dos 3,32% registrados
no mesmo período do ano passado.
Entre os grupos que formam
o IPCA-15, o principal influenciador
do mês foi o de alimentação e
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bebidas, que variou 0,31% diante
da alta nos preços do tomate
(+30,79%) e da batata-inglesa
(+11,63%). O impacto desse item
em abril foi de apenas 0,08 ponto
percentual.
Em abril, contudo, as quedas
mais intensas foram registradas
nos grupos de transportes (-0,44%)
e artigos residenciais (-0,43%). No
primeiro, influenciou no resultado a
queda nos preços de combustíveis
(-2,77%) e, no segundo, a queda
nos preços dos móveis (-0,71%).

Você não pode
perder mais um grande
evento no Parque de
Exposições Raul Veiga,
em Cordeiro, no último
domingo do mês de abril,
dia 30, a partir do meiodia.
A Associação dos
Micro e Pequenos Produtores Rurais de Cordeiro

apresenta...
3ª Festa do Produtor Rural!
Diversas atrações:
Shows musicais, cavalgada e muito mais...
Participe e leve a
sua família!
Apoio: Secretaria
de Agricultura / Prefeitura
de Cordeiro

Mais da metade das passagens aéreas
de 2016 custaram menos de R$ 300
Em 2016, mais de 50% dos
voos domésticos custaram menos
de R$ 300. Valores inferiores a
R$ 100 corresponderam a 7,7%
do total, e os superiores, a R$ 1,5
mil, a 0,5% de todas as passagens
vendidas no País.
Os dados constam
do Relatório de Tarifas Aéreas
Domésticas, divulgado na quinta-feira (20) pela Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac).
De janeiro a dezembro, a
tarifa aérea média doméstica real,
em valores atualizados pelo IPCA
em dezembro de 2016, foi de R$
349,14, valor 1,8% inferior à tarifa
média praticada em 2015. Por sua
vez, os preços praticados entre
julho e dezembro foi de R$ 372,37,

ou seja, um valor 4,1% menor do
que o valor verificado no segundo
semestre de 2015.
O estado com maior Tarifa
Aérea Doméstica Média Real foi
Rondônia, com R$ 567,03. Já o estado do Espírito Santo apresentou o
menor valor em Tarifa Aérea Média,
da ordem de R$ 277,04.
No consolidado de 2016, o
valor do Yield Tarifa Aérea Médio
Doméstico Real (valor pago por km
voado) foi de R$ 0,3084, com redução de 4,1% em relação ao ano
anterior. No segundo semestre de
2016, o valor foi de R$ 0,3245, uma
baixa de 8,5% em comparação ao
mesmo período de 2015.
No âmbito regional, houve
queda no valor pago por km voado

quando comparados os valores
anuais de 2016 com os de 2015. O
Amapá foi a unidade da Federação
que apresentou a maior baixa, com
o yield em R$ 0,30/km em 2016,
índice 17% menor do que em 2015.
Os estados o que apresentaram alta foram Mato Grosso
(R$ 0,3459/km, alta de 12,8%),
Minas Gerais (R$ 0,4161/km, alta
de 4,7%) e Bahia (R$ 0,3080/km,
alta de 1%).
Minas Gerais foi o estado
que apresentou maior valor por
quilômetro voado entre todos , com
R$ 0,4161/km, e o menor valor foi
observado na Paraíba, com R$
0,2311/km.
Portal Brasil, com informações da Anac
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Cantagalo realiza a XXXVII passeata de bicicletas
em comemoração ao dia do trabalhador – 1º de maio
A Prefeitura Municipal
de Cantagalo, através da Secretaria Municipal de Cultura realizará a XXXVII Passeata de
Bicicletas em comemoração
ao dia do trabalhador. A Passeata é um evento tradicional,
organizado anualmente pela
Secretaria Municipal de Cultura, ininterruptamente, desde
o ano de 1980 e, neste ano
de 2017 completa 37 (trinta e
sete) anos.
O evento conta com a
participação de diversos ciclistas, dentre crianças, adultos,
pessoas da terceira idade,
tendo como objetivo proporcionar um dia de lazer e incentivo ao Esporte no Município
de Cantagalo homenageando
a figura do trabalhador.
O percurso terá inicia

em frente à Rodoviária de
Cantagalo às 08h da manhã, passando pelo Hospital
de Cantagalo em direção ao
trevo da Aldeia, local em que
os participantes descansam,
se hidratam e retornam em
direção à Praça Matriz, onde
é realizado o sorteio de bicicleta,brindes doados pelo
Comércio Local e premiação
da bicicleta melhor ornamentada, do Ciclista mais Jovem
e do Ciclista Mais Experiente.
As inscrições já estão
disponíveis para serem feitas,
na Biblioteca Municipal Acácio
Ferreira Dias, localizada na
Rua Maestro Joaquim Antonio Naegele(Rua do Gamas),
no Centro de Cantagalo, das
08h às 17h e, também, no dia
da Passeata antes da largada

dos ciclistas, em frente à Rodoviária de Cantagalo. A taxa
relativa a inscrição é 1 Kg de
alimento não perecível, que
serão doados as instituições
de caridade do município de
Cantagalo. O participante receberá o número de inscrição,
que é indispensável para a
sua participação no Sorteio.
Saiba um pouco sobre
a História do Dia do Trabalhador
A História do Dia do
Trabalho remonta o ano de
1886 na industrializada cidade
de Chicago (Estados Unidos).
No dia 1º de maio deste ano,
milhares de trabalhadores
foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho,
entre elas, a redução da jornada de trabalho de treze

para oito horas diárias. Neste
mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve
geral dos trabalhadores.
Dois dias após os acontecimentos, um conflito
envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte
de alguns manifestantes.
Este fato gerou revolta nos
trabalhadores, provocando
outros enfrentamentos com
policiais. No dia 4 de maio,
num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba
nos policiais, provocando a
morte de sete deles. Foi o
estopim para que os policiais começassem a atirar no
grupo de manifestantes. O
resultado foi a morte de doze
protestantes e dezenas de
pessoas feridas.

Foram dias marcantes
na história da luta dos trabalhadores por melhores
condições de trabalho. Para
homenagear aqueles que
morreram nos conflitos, a
Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital
francesa em 20 de junho de
1889, criou o Dia Mundial do
Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada
ano.
Aqui no Brasil existem relatos de que a data
é comemorada desde o ano
de 1895. Porém, foi somente
em setembro de 1925 que
esta data tornou-se oficial,
após a criação de um decreto do então presidente Artur
Bernardes.
Bruno Palma

Encontro reúne integrantes do Cis-Serra
Divulgação

O prefeito de Cordeiro, Luciano Batatinha, a
vice-prefeita, Maria Helena, e a secretária de
Saúde, Vânia Huguenin,
participaram na segunda,
17, em Bom Jardim, da
reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Região Serrana (Cis-Serra). Criado em 2004, a
entidade reúne os municípios de Bom Jardim,
Cachoeiras de Macacu,
Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Nova
Friburgo, Petrópolis,
Santa Maria Madalena,
São José do Vale do Rio
Preto, São Sebastião do
Alto, Sumidouro e Trajano
de Moraes.
Dentre os objetivos da instituição, destaca-se o intuito de unir as

administrações em torno
dos ideais que garantam
as ações de saúde, incluídas a compra de insumos
e a prestação de serviços.
O Cis-Serra tem primado pela manutenção de
uma proposta conjunta
para debater questões
de Saúde Pública em termos regionais, tentando
minimizar as dificuldades
comuns e resolver problemas considerados fundamentais para oferecer às
populações atendimento
eficiente e uma melhor
qualidade de vida.
Batatinha disse
que a reunião foi produtiva, pois vieram à tona
temas como arrecadação
de verbas cuja finalidade
é agilizar os trâmites burocráticos, que em determinados momentos

desaceleram a liberação
de recursos, e, consequentemente, facilitar a
vida dos municípios do
consórcio. “Precisamos
manter o foco, trazer para
a discussão assuntos
que promovam o fortalecimento do consórcio e
aumentem os benefícios
para nossas populações”,
enfatizou o prefeito de
Cordeiro.
Presentes ao encontro, o deputado federal Hugo Leal – que coordena a bancada do Rio
de Janeiro em Brasília
– e o secretário estadual
de Saúde, Luiz Antonio
Teixeira, puderam conhecer as demandas dos
16 municípios do Cis-Serra. “Debater a situação
da saúde na região é
essencial. Além disso,

tivemos a oportunidade
de mostrar a atuação
da bancada fluminense
na Câmara e o planejamento da Secretaria de
Estado de Saúde para os
municípios que integram
o consórcio”, explicou o
parlamentar.
Hugo
Leal
destacou ainda que a
bancada fluminense destinou emenda parlamentar conjunta de R$ 194
milhões para custear unidades de saúde, como
hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) em 2017. “Quero
apresentar a situação de
outras emendas destinadas à saúde e ainda não
liberadas para a Região
Serrana”, explicou Leal
aos prefeitos e secretários de Saúde presentes ao

Maria Helena, Antônio Gonçalves, Luciano Batatinha e Vânia Huguenin

encontro.
O secretário estadual de Saúde defendeu a união dos gestores
diante dos desafios a
serem superados para a
melhoria dos serviços de
saúde para a população.
“Creio que ninguém resolve nada sozinho. É
fundamental que vocês

atuem juntos. Decisões
regionais devem ser tomadas em ações conjuntas em prol do atendimento que precisamos
oferecer às pessoas”,
colocou Luiz Antônio
Teixeira.
Assessoria de
Imprensa/Prefeitura de
Cordeiro

www.logusnoticias.com.br

Página 4

Carmo, Edição Nº 469, 26 de abril de 2017

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 019/2017, de 09 de Fevereiro de 2017, referente aquisição de 15.000 (vinte mil) Litros de Gasolina tipo “C”, Licitação nº 002/2017,
Tomada de Preços nº 002/2017, que julgou a empresa Auto Posto Japor de
Cantagalo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.235.744/0001-77, com sede à
Rua Getúlio Vargas, 318 – Centro, em Cantagalo-RJ, com o valor total de R$
62.250,00 (sessenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), como vencedora
do referido processo licitatório realizado, no dia 24/04/2017;
Considerando que o referido Edital Tomada de Preços foi amplamente divulgado, com publicação no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro, e, também, no quadro de avisos da Câmara, sendo que apenas 01 (uma) empresa participou do certame, estando, a mesma, presente na sessão de abertura
e julgamento da documentação e proposta;
Considerando que as principais empresas do ramo na região, tiveram
livre acesso as informações do certame, dada a ampla divulgação em veículo
de imprensa escrita, e que, mesmo assim, apenas 01 (uma) empresa compare-

ceu ao ato, evidenciando assim, o manifesto desinteresse por parte das demais
empresas da região;
Considerando ser de interesse público a Homologação e Adjudicação da referida decisão;
Considerando o Parecer positivo do Setor Jurídico desta Casa, sobre
o referido procedimento Licitatório;
HOMOLOGO e ADJUDICO a decisão da Comissão Permanente de
Licitações.
Dê ciência à empresa participante.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cantagalo-RJ, 25 de Abril de 2017.
Ocimar Merim Ladeira
PRESIDENTE

Prefeito e vice de Cordeiro se reúnem
com dirigentes do SINDCOR
Como divulgado
desde o início do ano,
quando assumiram a Administração Municipal,
o prefeito de Cordeiro,
Luciano Batatinha, e a
vice-prefeita, Maria Helena, enfrentam uma grave
crise financeira. Dentre os
problemas, um em particular, denominado de ‘herança maldita’, tem tirado o
sono da dupla de gestores:
a dívida com o Funcionalismo Municipal deixada pela
administração passada,
que não pagou o décimo
terceiro e o salário do mês
de dezembro de 2016.
Adeptos do diálogo,
dizendo defender a transparência e na tentativa
de encontrar solução que
garantam o pagamento
dos servidores, atendendo
convite do líder de Governo
no Legislativo, vereador
Róbson Careca, Luciano
Batatinha e Maria Helena
participaram, junto com
representantes do SINDCOR (Sindicato dos Servidores Municipais de Cordeiro no Serviço Público), de
uma reunião na Câmara
Municipal, realizada na
terça-feira, 18, quando Luciano também apresentou
detalhes técnicos sobre a

situação financeira do município, cuja arrecadação
no primeiro trimestre de
2017 sofreu queda de R$
659 mil, num cenário ainda
mais preocupante do que o
previsto.
Abrindo espaço para
os integrantes do SINDCOR, o prefeito ouviu deles
críticas, questionamentos
e sugestões. Disposto a
estudar o que foi colocado
e solidário por reconhecer
que é duro trabalhar e
não receber seus vencimentos, Batatinha relatou
que é preciso uma saída
plausível para ambas as
partes. “Pela ótica política seria ótimo pagar as
dívidas deixadas pelo meu
antecessor de imediato.
Contudo, não há verbas
suficientes. Preciso ser responsável e coerente, pois
não posso infringir a Lei de
Responsabilidade Fiscal e
arcar com as consequências”, explicou Luciano.
Após debate franco,
com servidores e componentes da administração
expondo suas opiniões
democraticamente, o prefeito solicitou aos dirigentes do SINDICOR que levassem ao conhecimento dos servidores o seu

Ricardo Vieira

Encontro reuniu representantes da Administração e do Siindicato dos
Servidores Municipais de Cordeiro

compromisso em utilizar a
arrecadação obtida com a
cobrança do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
– que deve ser concluída
no final do mês julho –
para iniciar os pagamentos
atrasados. Os sindicalistas
acenaram positivamente.
“Estamos buscando uma
posição concreta, uma
data para que possamos
apresentar aos servidores”,
relatou Gabriela Badini,
presidente do Sindicato dos
Servidores.
Mostrando confiança
no prefeito e na vice, por
entenderem que há boa
vontade para a resolução
do problema, os dirigentes
da entidade também sug-

eriram que seja rebuscado
e reavaliado nos arquivos
da Prefeitura um ‘Plano de
Cargos e Salários’ realizado pela Fundação Getúlio
Vargas, durante um dos
governos passados, que
acabou não sendo implantado naquele momento. O
prefeito já determinou que
seja feita a pesquisa para
encontrar o documento.
Também participaram do
encontro os vereadores
Tiago Macedo e Fabíola
Carvalho, o chefe de Gabinete, Fabrício Barros, e
o técnico contábil Marcelo
Badini.
Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro

Secretário estadual
de Agricultura
agenda visita
a Cordeiro
Durante encontro realizado na
semana passada, na
sede da Secretaria
Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento,
em Niterói, o prefeito
de Cordeiro, Luciano
Batatinha, ouviu
do titular da pasta,
Jair Bittencourt, a
promessa de visitar
Cordeiro. Segundo
Batatinha, embora
tenha uma série de
compromissos no
cotidiano da instituição, o secretário
agendou o encontro
para o próximo dia
12 de maio.
Acompanhado dos secretários de Governo e
Agricultura, Márcio
Leal e Márcio Sauerbronn, respectivamente, Luciano
conversou com Jair
Bittencourt e Stella Romanos, presidente da EMATER/
RJ, sobre diversos
temas, incluindo
a realização da
Exposição Agropecuária de Cordeiro, mais importante
evento da cidade e
considerada a maior
feira rural do estado,
que em sua versão
2017 acontece entre os dias 15 e 23
de julho, no Parque
de Exposições Raul
Veiga, que também
foi tema do bate-papo.
Conhecedor
das necessidades
do interior – Jair Bittencourt nasceu em
Itaperuna, Noroeste
fluminense, onde foi
prefeito entre 2005
e 2008 – o também
deputado estadual,
eleito em 2014, disse
compreender as dificuldades de Luciano
Batatinha. Por isso,
embora atue num
setor voltado aos interesses do homem
do campo, prometeu
utilizar sua experiência e conhecimento
com profissionais de
saúde de Itaperuna,
onde há um hospi-

tal de referência em
termos regionais,
para que Cordeiro
consiga uma parceria capaz de atender
seus pacientes nas
áreas de cardiologia
e neurologia.
A i n d a
na reunião com
Jair Bittencourt, o
secretário de Agricultura de Cordeiro,
Márcio Sauerbronn,
passou às mãos do
representante do
Governo do Estado ofícios contendo
solicitações visando à sequência
dos trabalhos desenvolvidos com os
produtores rurais da
Cidade Exposição.
Segundo Sauerbronn, são pedidos relacionados à
doação de veículos,
como caminhonete e
carro popular, destinados a dar mobilidade aos profissionais do setor. Além
disso, foi pedido o
suporte da entidade
com caminhões e
máquinas (Patrol e
Retroescavadeira)
para a realização
de serviços na Zona
Rural.
Deixando
claro que a possibilidade de receber o
secretário estadual
de Agricultura em
Cordeiro significaria apresentá-lo às
reais necessidades
do município nesse
segmento, o prefeito
cordeirense também
vive a expectativa de
que as solicitações
feitas obtenham
resposta positiva quando a visita
ocorrer. “Fomos cordialmente recebidos
por ele, que se prontificou em retribuir a
visita. Certamente
recepcionaremos o
secretário de braços
abertos e espero que
possamos ter um
dia bastante proveitoso”, declarou Luciano Batatinha.
Assessoria
de Imprensa/Prefeitura de Cordeiro
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Governo e Alerj discutem ações emergenciais
para pagamento de servidores
Divulgação

Deputados estaduais reunidos no colégio de líderes ouviram na
última quarta-feira (12)
do secretário de Estado
da Casa Civil, Christino
Áureo, propostas que
possibilitem novos recursos para o pagamento
de salários nos próximos
60 dias. Na reunião, uma
iniciativa da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o secretário
afirmou que o impasse
na Câmara dos Deputados para a aprovação do
Plano de Recuperação
Fiscal, que garantiria um
empréstimo emergencial
de R$ 3,5 bilhões, faz
com que sejam urgentes
medidas que evitem o
colapso do estado.
Uma das medidas deverá ser encaminhada para votação na
Alerj já na próxima semana, e prevê a antecipação de um percentual
do ICMS que os maiores
contribuintes do estado
tenham a pagar durante
o ano, em troca de uma
bonificação futura. Presidente em exercício da
Alerj, o deputado André
Ceciliano defendeu a
proposta como a forma
mais rápida de se conseguir recursos. “Faría-

mos uma estimativa de
arrecadação permitindo
que a empresa antecipe
parte desse pagamento
e compense mais à frente. Para que o estado
possa pagar salários
pelos próximos 60 dias”,
destacou.
Dívida ativa
Outra frente de
ação seria a cobrança
da Dívida Ativa do estado, avaliada hoje em
cerca de R$ 66 bilhões.
De acordo com Christino Áureo, um edital de
securitização da dívida
já está pronto e deve
ser lançado no início de
maio. Nesse modelo,
uma empresa adquire os
direitos de cobrança dos
valores devidos, e para
isso antecipa recursos
ao estado. Além dessa
operação, o secretário
se comprometeu com os
parlamentares a realizar
na próxima semana uma
reunião com representantes do Tribunal de
Justiça e do Ministério
Público para organizar
um mutirão de cobrança - muitos deputados
questionaram a demora
para a execução da proposta, que já foi sugerida
pelo próprio governo há
pelo menos dois anos.

O Executivo também deverá lançar até
meados de maio uma
licitação para escolher
a nova instituição que
vai administrar as contas
bancárias dos servidores estaduais (o contrato
atual com o Bradesco
vai até novembro). Outro edital previsto seria
a concessão de linhas
intermunicipais de ônibus, que também pode
render recursos novos
ao combalido caixa do
estado. O secretário,
no entanto, não estimou
valores para essas três
concorrências.
Outras ações
Deputados cobraram uma ação mais
incisiva do Executivo
estadual junto ao Supremo Tribunal Federal
(STF) e à bancada do
Rio no Congresso Nacional para resolver impasses como a definição
do novo cálculo sobre os
royalties pagos aos estados. Presidente da Comissão de Tributação da
Casa, o deputado Luiz
Paulo (PSDB) também
destacou a denúncia de
que a Petrobras teria
alterado informações
que causaram prejuízo
de RS 2 bilhões aos co-

fres do Rio. “O ministro
Luiz Fux precisa decidir
essas questões, e não ficar tentando conciliação.
É dinheiro do Rio que
não entra. São bilhões
que foram sonegados”,
protestou.
Impasse
O Plano de Recuperação Fiscal foi assinado em 26 de janeiro,
e previa a liberação de
R$ 3,5 bilhões para a
regularização da folha
de pagamentos. No entanto, segundo Christino
Áureo, o impasse em
Brasília e a demora já
esperada para operacionalizar o emprésti-

mo após a aprovação
fazem com que sejam
necessárias medidas
emergenciais. “Viemos
discutir com a Alerj e os
demais poderes essas
ações, porque o servidor não pode continuar
recebendo com atraso”,
explicou.
Presidente da
Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj), Renata
Gil tem participado de
reuniões semanais com
a bancada federal do
estado. Segundo ela,
a obstrução feita por
parlamentares de outros
estados e mesmo de

deputados eleitos pelo
Rio de Janeiro têm dificultado os debates. “A
cada semana que passa
essa articulação é mais
difícil. Tenho mostrado
toda a preocupação com
nossa população, nossos servidores, e vamos
continuar trabalhando
firmemente”, relatou.
Participaram da
reunião ainda o presidente da Associação
do Ministério Público do
Estado (Amperj), Luciano Oliveira, e o representante da Defensoria
Pública do Estado, Francisco Messias.
André Coelho

Inadimplência no IPVA não poderá impedir vistoria
Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou na última quarta-feira (05/04), em segunda
discussão, o projeto de lei
739/07, do deputado Luiz Paulo
(PSDB) que impede o Executivo de usar a inadimplência no
IPVA como motivo para impedir
a realização de vistoria. A proposta seguirá para o governador Luiz Fernando Pezão, que
deverá sancionar ou vetar em

até 15 dias úteis.
Segundo o texto, caso o
imposto não seja pago, o Detran deverá sinalizar a condição no Certificado de Registro
e Licenciamento do Veículo
(CRLV). “Até porque para fazer
a vistoria o cidadão paga por
isso através do Duda. Não é
de graça”, comenta Luiz Paulo.
O deputado defende
que o Estado dispõe de outros
meios para cobrança de um

imposto, como a inclusão na
dívida ativa, que não implica
em risco para os motoristas.
“A vistoria é para proteger a
vida do condutor e de todos os
outros por onde esse veículo
transita. E também ajudar a
proteger o meio ambiente, por
conta da poluição sonora ou a
causada pelos gases expelidos. Então são duas coisas que
não se comunicam entre si, por
isso, devem separadas”.
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Secretaria de Educação e CEDERJ garantem projeto ampliando
nossa visão ministrado pelo Instituto Benjamim Constant
ASCOM/Cantagalo

A Secretaria Municipal de Educação e
o Pólo CEDERJ Cantagalo, em parceria com
o Instituo Benjamin Constant garantem o Projeto
Ampliando Nossa Visão,
que tem como objetivo a
capacitação de professores da rede pública
municipal/estadual e rede
privada, para atuarem,
com mais propriedade,
com alunos portadores
de deficiência visual.
Primando por garantir uma melhor especialização dos profissionais da educação que
atuem com alunos portadores de deficiência
visual, a parceria entre
Secretaria de Educação,
CEDERJ e IBC(Instituto Benjamin Constant)
vem oferecer através
deste projeto, Cursos
de Formação para Ca-

pacitadores, ministrados
por Professores cedidos
pelo IBC.
O Projeto “Ampliando Nossa Visão” foi
abraçado pela Secretaria
de Educação, que terá
a responsabilidade de
ofertar aos Formadores
do Instituto Benjamin
Constant toda infra-estrutura necessária. A capacitação será realizada nas
dependências do Polo
CEDERJ em Cantagalo
e o inicio do projeto está
previsto para o dia 05 de
Junho.
Idealizado no ano
passado pela Diretora do
Polo CEDERJ-UAB de
Cantagalo, Profa. Leila
Leite, pela coordenadora das disciplinas pedagógicas do Polo, Profa.
Rita Luzie, pelo então
tutor e coordenador do
Centro de Memória de

Cantagalo, Prof. João
Bôsco, e pela graduanda
em História, Meire Lane
Vianna, o projeto foi entusiasticamente acatado
pela Secretária de educação, Carla Guimarães.
Entre os assuntos abordados durante
as capacitações estão:
“SOROBAM METODOLOGIA MAIOR VALOR
ABSOLUTO, TÉCNICAS
DE LEITURA E ESCRITA
NO SISTEMA BRAILE,ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, PROGRAMAS
DE INFORMÁTICA NA
ÁREA DE DEFICIÊNCIA
VISUAL.
Todos os participantes do Projeto irão
receber ao final dos Cursos, os seus certificados
de conclusão confeccionados pelo Instituto
Benjamim Constant.
SOBRE O INSTI-

TUTO BENJAMIM CONSTANT
O Instituto Benjamin Constant é um
órgão singular, dotado
de autonomia administrativa limitada, ligado
diretamente ao Gabinete
do Ministro de Estado da
Educação.
Atualmente, o Instituto Benjamin Constant é mais do que uma
escola que atende crianças e adolescentes
cegos, surdocegos, com
baixa visão e deficiência múltipla; é também
um centro de referência,
a nível nacional, para
questões da deficiência visual, capacitando
profissionais e assessorando instituições públicas e privadas nessa
área, além de reabilitar
pessoas que perderam
ou estão em processo de

perda da visão.
Ao longo dos anos,
o IBC tornou-se também
um centro de pesquisas
médicas no campo da
Oftalmologia, possuindo
um dos programas de
residência médica mais
respeitados do País.
Através desse programa, presta serviços de
atendimento médico à
população, realizando
consultas, exames e ciru-

rgias oftalmológicas.
O Instituto é comprometido também com
a produção e difusão
da pesquisa acadêmica
no campo da Educação
Especial. Através da Imprensa Braille, edita e
imprime livros e revistas
em Braille, além de contar com um farto acervo
eletrônico de publicações
científicas.
Bruno Palma

SAMU de Cantagalo se especializa em curso
de atendimento pré hospitalar realizado em Petrópolis
ASCOM/Cantagalo

O Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) está sempre na
busca de oferecer o melhor serviço
possível a população Cantagalense e
pensando nisto a Equipe responsável
pelo atendimento em Cantagalo está
participando mês a mês de cursos de
atualização e capacitação no atendimento.
O curso foi realizado no período
de 03 a 06 de abril no NEP, Núcleo de
Ensino Permanente do SAMU SERRANA , que fica localizado na cidade
de Petrópolis. A primeira equipe de
Cantagalo a participar do Curso este
ano contou com o Condutor, Sebastião
Paula Silva e Roxelane Lima, técnica
de enfermagem .
A Base de atendimento em Cantagalo, que atualmente é Coordenada
pela Enfermeira Rita Guedes, chegará
ao seu 3° Ano de Funcionamento em
breve e estas atualizações vem garantir o elevado nível de atendimento a
população, como também mobilizar os

profissionais na busca do aprendizado.
A O SAMU Região Serrana teve autorização de funcionamento, através de
sua Central de Regulação, no dia 28
de Abril de 2014.
Muito Importante lembrar que as
chamadas de urgências e emergências
para o atendimento do Samu são feitas
exclusivamente para o telefone padrão
192. O usuário, neste caso, será atendido por um médico regulador da central
médica, localizada em Petrópolis. O
Serviço funciona 24h e a ligação , seja
de qualquer telefone, é gratuita.
O SAMU Região Serrana teve
autorização de funcionamento, através
de sua Central de Regulação, no dia 28
de Abril de 2014 e a Unidade de Cantagalo foi Inaugurada em 5 de maio de
2014. Atualmente, o SAMU SERRANA
está atuando nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo,
Guapimirim, Petrópolis, São José do
Vale do Rio Preto e Sumidouro.
Bruno Palma

