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Apesar das difi cul-
dades econômicas que 
assolam o estado, o Rio 
de Janeiro continua sendo 
o segundo maior produtor 
de fl ores do país, perdendo 
apenas para São Paulo. 
No entanto, desde 2013, 
as denúncias de irregu-
laridades praticadas pela 
administração do Centro 
de Abastecimento do Esta-
do da Guanabara (Cadeg) 

contra produtores de fl ores 
têm se intensifi cado.Com 
o objetivo de acompanhar 
a questão, deputados e 
floristas se reuniram na 
audiência pública conjunta 
da Comissão de Agricultu-
ra e da Frente Parlamentar 
em Defesa da Economia 
Solidária da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). 
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Uma pesquisa sobre 
desperdício de alimentos 
aponta que 61% brasileiros 
descartam, semanalmente, 
um ou dois alimentos em per-
feito estado. Quase metade 
(49%) dos entrevistados assu-
miram fazer isso diariamente. 
O levantamento foi feito pela 
empresa Unilever, com o apoio 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para analisar o 
resultado.

A pesquisa, feita em 
escala global, ouviu 4 mil 
pessoas.

O Brasil ocupa a 32ª posição em um ranking de 33 
países latino-americanos e caribenhos sobre a participação 
feminina em Parlamentos. Segundo a ONU Mulheres, no 
Brasil, 10% do total de parlamentares eleitos são mulhe-
res. Apenas Belize tem menor representação parlamentar 
feminina, com percentual de 3,1%                     Pág 03

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro capacitou militares das regiões Serrana, Sul e das 
Baixadas Litorâneas em combate a incêndios em vegetação. 
Cerca de 70 bombeiros dos CBAs II, III e V participaram das 
instruções itinerantes realizadas pelo 1° e 2° Grupamentos de 
Socorro Florestal e Meio Ambiente.                                          Pág 03

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
lançou nesta segunda-feira (11) o aplicativo Prohort, que vai 
facilitar a pesquisa de preços nas Centrais de Abastecimento 
de todo o País. A ferramenta permite que qualquer pessoa 
acompanhe o valor atualizado de 48 produtos hortigranjeiros 
por meio do celular.                                                         Pág 04

ONU Mulheres defende 
ampliação da participação 
feminina na política

Bombeiros são capacitados 
em combate a incêndios 
fl orestais

Saiba como conferir preços 
de frutas e verduras nas 
Ceasas pelo celular

As inscrições para 
uma oficina gratuita que 
ajuda Microempreende-
dores Individuais (MEIs) a 
calcularem os preços de 
produtos e serviços estão 
abertas em Nova Friburgo, 
na Região Serrana do Rio. 
A palestra “Sei formar meu 
preço” será na segunda-
feira (18) às 18h30. A ins-
crição é gratuita.

De acordo com o 

Sebrae, a ofi cina faz parte 
do programa “Ofi cinas SEI” 
e tem como objetivo fazer 
com que os participantes 
adquiram conhecimento 
em como calcular gastos, 
margem de lucro, além de 
atingir o ponto de equilíbrio 
operacional do seu negó-
cio, para que o MEI seja 
capaz de elaborar a for-
mação de preço adequada 
para seu produto.

Presidente da Câmara do Carmo 
anuncia concurso público

O vereador Romerito, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Carmo, anunciou na última se-
mana que a instituição vai realizar 
um concurso público. Serão cinco 
vagas distribuídas entre cargos 
de nível fundamental e médio. A 
expectativa do parlamentar é que 
já em agosto os aprovados entrem 
em exercício.

 Desde que assumiu o co-
mando do legislativo municipal, 
Romerito vem trabalhando para 
enxugar a máquina pública e tornar 
o serviço mais efi ciente. Neste mês 
de junho, 11 assessores parlamen-
tares foram exonerados, além dos 
três cargos que estavam vagos 
desde janeiro de 2017. Para garan-
tir que o funcionamento da câmara 
se manterá efi ciente, todas estas 
funções foram extintas através de 
um projeto de lei.

Oficina vai ajudar os MEIs Audiência pública 

Foto: Sebrae | Divulgação

Divulgação

LG Soares / Alerj

Ofi cina que ajuda MEI 
a calcular preços de produtos 

tem inscrições abertas 
em Nova Friburgo

Vereador propõe estudo 
da “Constituição em 
Miúdos” nas escolas 

municipais de Cantagalo

Deputados propõem 
projeto de lei em defesa 
de fl oristas do Estado

Seis em cada 
dez brasileiros 
assumem que 
desperdiçam 
alimentos 
em casa

O vereador can-
tagalense Hugo Guima-
rães (Avante) enviou ao 
poder executivo, atra-
vés de Indicação, um 
Anteprojeto de Lei que 
objetiva a implantação 
do Estudo da “Consti-
tuição em Miúdos” nas 
escolas da rede municipal 
de ensino no âmbito do 
município de Cantagalo.

“Constituição em 

Miúdos” é um livro que 
visa apresentar a Cons-
tituição Federal através 
da utilização de ilustra-
ções e de uma linguagem 
acessível aos estudantes, 
facilitando a dissemina-
ção do seu conteúdo e 
proporcionando aos jo-
vens cidadãos uma com-
preensão clara dos seus 
direitos e deveres.

Proposta é do vereador Hugo Guimarães

Divulgação
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Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346

Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos 
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas 
abaixo especifi cadas:

Processo nº: 026/2018
N o m e  d o  c r e d o r :  J o s é  D a m i a n  d a  S i l v a 

29059127900 
CNPJ / CPF: 26.933.387/0001-22
Endereço: Rua Cecilia Ribeiro Eugenio, 254 - Liberdade 

– Criciúma/SC
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.31.00 – Premiações Culturais Artísticas Científi cas 
Valor: R$ 5.550,00

Processo nº: 027/2018
Nome do credor: Ademilson da Silva Diniz
CNPJ / CPF: 029.357.877-06
Endereço: Sítio Três Irmãos, s/n – Fazenda do Campo 

– Duas Barras/RJ
Classifi cação/Elemento da Despesa: 

3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 491,00

Processo nº: 028/2018
Nome do credor: Rodrigo Curty Menezes 09419333779
CNPJ / CPF: 19.711.771/0001-15
Endereço: Rua Barão de Aparecida, 160 - Centro – Car-

mo/RJ
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 1.740,00

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 
010/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
                               CNPJ Nº. 31.838.469/0001-28
   
CONTRATADA: AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA 
                             CNPJ Nº: 29.235.744/0001-77

Objeto: Revisão para se garantir a manutenção do equilíbrio econômi-
co-fi nanceiro do Contrato nº 010/2018, do valor do litro de gasolina tipo ”c” 
fornecido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos seguintes moldes:

a) Do dia 15 de maio de 2018 ao dia 18 de maio de 2018, o preço do 
litro de combustível fornecido pela CONTRATADA à CONTRATANTE é de 
R$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos), compensando-se a diferença 
entre o valor já eventualmente pago e a nova importância.

b) A partir do dia 19 de maio de 2018, o preço do litro combustível 
fornecido pela CONTRATADA à CONTRATANTE passa a ser de R$ 5,12 (cinco 
reais de doze centavos), compensando-se eventual diferença entre o valor já 
eventualmente pago e a nova importância.

Fundamento Legal: art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e item 7.1 
do Contrato nº 010/2018 (fi rmado em decorrência da Tomada de Preços nº 
001/2018). 

Dotação Orçamentária: 33.90.30.00.00 - Material de consumo - Em-
penho nº: 0062 de 08/03/2018.

Data da Assinatura: 12/06/2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO  N.º 011/2018

LICITAÇÃO Nº. 003/2018

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
               CNPJ Nº. 31.838.469/0001-28
       
CONTRATADO:   TECMAC MECÂNICA LTDA-ME
              CNPJ Nº. 06.944.095/0001-88

Objeto: O objeto do Contrato é o fornecimento de peças automoti-
vas, originais (genuínas) constantes da Tabela Ofi cial do Fabricante Toyota e 
Volkswagen, a serem utilizadas nos Veículos ofi ciais da Câmara Municipal de 
Cantagalo durante o exercício de 2018, a contar da assinatura desta avença e de 
acordo com as necessidades de reposição.

Segue abaixo a relação atual dos Veículos ofi ciais da Câmara Munici-
pal de Cantagalo que farão uso do objeto licitado:

• COROLLA 2.0 XEi 16v FLEX –ANO 2013 – PLACA LRD-6840;

• COROLLA 1.8 Gli 16v FLEX – ANO 2013 - PLACA LQS-4206;

• SANTANA 1.8Mi-GASOLINA-ANO 2006- PLACA LVD-5628.
   
Valor: Ao objeto do presente contrato será ofertado à contratante o 

desconto de 20,00%(vinte por cento-) sobre os preços constantes de cada tabela 
ofi cial (atualizada) dos fabricantes Toyota e Volkswagen.

      
Prazo: As peças serão fornecidas na medida de sua necessidade, de 

07 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39- Outros Serviços  Terceiros- Pessoa 
Jurídica- Empenho nº 096/2018.

Data: 07 de junho de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO  N.º 012/2018

LICITAÇÃO Nº. 002/2018

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2018

CONTRATANTE:  CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
                CNPJ Nº. 31.838.469/0001-28
       
CONTRATADO:   TECMAC MECÂNICA LTDA-EPP
              CNPJ Nº. 06.944.095/0001-88

Objeto: Execução de serviços de mão-de-obra automotiva diversa, em 
manutenção preventiva e corretiva, nos veículos ofi ciais da Câmara Municipal 
de Cantagalo, durante o exercício de 2018, quais sejam:

• SANTANA 1.8MI – GASOLINA – ANO 2006 - PLACA LVD-5628;

• COROLLA 2.0 XEi 16v FLEX –ANO 2013 – PLACA LRD-6840;

• COROLLA 1.8 Gli 16v FLEX – ANO 2013 - PLACA LQS-4206
 
Valor: A execução do serviço de mão-de-obra em mecânica automotiva 

diversa (Volkswagen e Toyota) será prestado à contratante pelo valor de R$ 
40,00 (quarenta reais) por hora.

      
Prazo: Os serviços serão executados na medida de sua necessidade 

de 07 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39- Outros Serviços  Terceiros- Pessoa 
Jurídica- Empenho nº 097/2018.

Data: 07 de junho de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Deputados propõem projeto de lei em defesa de fl oristas do Estado
Apesar das difi culdades 

econômicas que assolam o 
estado, o Rio de Janeiro con-
tinua sendo o segundo maior 
produtor de fl ores do país, per-
dendo apenas para São Paulo. 
No entanto, desde 2013, as 
denúncias de irregularidades 
praticadas pela administração 
do Centro de Abastecimento do 
Estado da Guanabara (Cadeg) 
contra produtores de fl ores têm 
se intensifi cado. Com o objetivo 
de acompanhar a questão, de-
putados e fl oristas se reuniram 
na audiência pública conjunta 
da Comissão de Agricultura 
e da Frente Parlamentar em 
Defesa da Economia Solidária 
da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). 
A reunião ocorreu na tarde desta 
segunda-feira (11), na sala 316 
do Palácio Tiradentes, Centro 
do Rio.Há cinco anos, os fl oris-
tas que trabalham desde 1972 
no mercado municipal do Rio de 

Janeiro, localizado em Benfi ca, 
lutam pelo espaço e contra a 
mensalidade de R$ 2.184. Para 
os agricultores, a cobrança é 
indevida, já que o Cadeg não 
é proprietário do espaço. Atual-
mente, o galpão de vendas, 
que possui 100 estandes, conta 
com cerca de 500 famílias que 
trabalham na produção de fl o-
res. Segundo Luciana Ferreira 
Laga, membro da Associação 
dos Produtores e Distribuidores 
de Flores do Estado do Rio de 
Janeiro, que conta com cerca de 
110 associados, as primeiras co-
branças começaram em 1986. 
“Por isso, o projeto principal da 
associação é a regularização 
do mercado de fl ores, uma vez 
que estamos sem alvará para 
trabalhar”, argumenta. De acor-
do com o deputado Waldeck 
Carneiro (PT), presidente da 
Frente da Economia Solidária, 
lutar em prol desses produ-
tores é defender a economia 

do estado. A fi m de impedir as 
cobranças por parte do Cadeg, 
o deputado propôs que o Par-
lamento estipulasse um prazo 
para que o entreposto comercial 
comprovasse a propriedade do 
local. Caso não conseguisse, 
não poderia cobrar taxa dos 
trabalhadores. Já a prefeitura 
seria acionada para fi scalizar 
a ação dos servidores da lim-
peza que, segundo a denúncia, 
confi sca os produtos dos tra-
balhadores e descarta no lixo. 
Para dar maior visibilidade e 
proteção àquela área, Waldeck 
Carneiro sugere a criação de 
um projeto de lei que declare a 
região como especial interesse 
econômico para o Estado do 
Rio de Janeiro. “Isso terá uma 
força simbólica muito grande 
porque o que estiver aconte-
cendo de irregular e ilegal será 
coibido com essa visibilidade. 
Por isso, a audiência foi produ-
tiva e efetiva. Esperamos que, 

com a crise que o estado está 
enfrentando, não se abra mão 
de uma atividade econômica tão 
importante que nos coloca numa 
posição de destaque a nível na-
cional”, enfatiza. Nesse sentido, 
o deputado Dr. Julianelli (PSB) 
defendeu que a resposta para 
o impasse se dará com a apre-
sentação de um documento que 
comprove a posse do terreno. 
“Os agricultores familiares não 
podem ser prejudicados por um 
condomínio privado, que se diz 
proprietário. Ninguém pode ser 
dono se não apresenta escritu-
ra. Estamos nessa luta não para 
garantir direito de fl orista mas de 
agricultores familiares, que sem-
pre viveram disso”, defende. Ao 
parabenizar o deputado Dr. Ju-
lianelli, que recebeu a denúncia 
contra o Cadeg, o presidente 
da Comissão de Agricultura, 
deputado João Peixoto (DC), 
ressaltou que é preciso resolver 
esse problema de uma vez por 

todas. “Essa cobrança não tem 
cabimento. De R$ 300 passar 
para mais de R$ 2 mil? Eles 
não querem que os agricultores 
continuem trabalhando, querem 
que eles desistam da sua vida 
na roça para vir para o Rio e ser 
mais um desempregado. Nós 
temos que incentivá-los a con-
tinuarem com seus familiares no 
interior”, ressaltou. O deputado 
Paulo Ramos (PDT), presidente 
da Comissão do Trabalho, que 
também esteve presente, mani-
festou solidariedade à luta dos 
fl oristas e lamentou a ausência 
dos representantes do Cadeg. 
“Se Maomé não vai até a monta-
nha, a montanha vai até Maomé. 
Já que eles não vêm, me dispo-
nibilizo ir até eles para saber o 
que têm a dizer. Não podemos 
deixar que façam isso com o 
pequeno produtor, que depende 
do Cadeg para levar sustento a 
sua família”, declarou.

alerj.rj.gov.br
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Resolução nº. 784, de 12 de junho de 2018.

ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 
maior, fi sioterapeuta, portador da carteira de identidade nº 205755036, expedida 
pelo DIC-RJ, inscrito no CPF sob o nº 102.897.657-73, residente na Rua Prefeito 
Manoel Gomes de Araújo, 44, Val Paraíso em Carmo – RJ (Cep: 28640-000). 

Autoriza ao Presidente da Câmara Municipal de Carmo a fi rmar contrato 
com dispensa de licitação com o INCP – Instituto Nacional de Concurso Público 
e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal do Carmo, faço saber que a Câmara 
Municipal de Carmo aprovou e promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Carmo – RJ autori-
zados a fi rmar contrato com DISPENSA DE LICITAÇÃO com o INCP – Instituto 
Nacional de Concurso Público, a fi m de planejar e executar o concurso público de 
provas tendo em vista o suprimento e criação de vagas para alguns cargos efetivos 
da Câmara Municipal de Carmo, podendo efetuar despesas que se fi zerem neces-
sárias para tal.

Art. 2º - O preço total dos serviços descritos no art 1º a serem contratados 
é composto de uma parte fi xa, mais a taxa de inscrição.

§ 1º - A parte fi xa varia de acordo com o número de candidatos pagantes 
no concurso.

§ 2º - O valor máximo permitido para pagamento a ser efetuado pela 
Câmara é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 3º - A parte fi xa varia de acordo com o número de candidatos pagantes 
no concurso, conforme adiante descrito:

I – candidatos inicial de 0 (zero) até 500 = repasse da Câmara no valor 
de R$ 10.000,00 dez mil reais);

II – candidatos inicial de 501 até 1.000 = R$ 8.000,00 (oito mil reais).

III – Candidatos acima de l.000 (um mil) pagantes não haverá repasse 
fi nanceiro a ser executado pela Câmara Municipal ao INCP. Sendo utilizado o valor 
arrecadado com o pagamento da taxa de inscrição por parte dos candidatos, salvo 
os ressarcimentos de isenções em virtude do CADUNICO.

§ 4º - A minuta do contrato mencionado no art. 1º desta 

Resolução será rubricada por toda Edilidade e devidamente arquivado 
na Secretaria desta Casa.   

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Carmo – RJ, 12 de junho de 2018.

MESA DIRETORA:             

Romerito José Wermelinger Ribeiro.
Presidente

Wilde Rodrigues Curty
Vice Presidente.

Valquíria Aparecida Moraes.
Secretária.

PORTARIA Nº. 19/18

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, Presi-
dente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR os Vereadores em exercício NAZIANO CARVALHO DE 
AZEVEDO, JULIANO DE SOUZA BRAGA e ANACLAUDIA RIBEIRO FER-
NANDES, para comporem a COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO que será 
responsável pela elaboração e execução do concurso público a ser realizado por esta 
Casa Legislativa, cabendo ao primeiro Vereador a Presidência. 

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações necessárias.

Carmo-RJ, 12 de junho de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro.
Presidente.

PORTARIA Nº. 27/18

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, Presi-
dente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para NOMEAR a Sra. JANAINA RODRI-
GUES PEREIRA, brasileira, solteira, maior, residente na Rua Waldir Abreu da 
Silva, 111, Loteamento Santo Antônio, em Carmo – RJ (Cep: 28.640-000), para 
ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DE CONTABILIDADE 
desta Casa Legislativa.

A presente portaria terá efeito a contar do dia 01 de junho de 2018. 

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.

Carmo-RJ, 07 de junho de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Ata da 15ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 04 de junho de 
2018.

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezoito horas, 
na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente toda Edilidade, 
sob a presidência do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, foi aberta a 
15ª Sessão Ordinária do 1º Período, com a leitura da Ata da Sessão anterior, tendo 
a mesma sido aprovada por unanimidade. A secretária da Mesa procedeu à leitura 
do Expediente do Dia, qual seja: Emenda Modifi cativa e Aditiva n.º 001/2018, da 
Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei n.º 019/2018. Pedido de 
Informação n.º 007/2018, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Ilmo. 
Sr. Chefe do Setor Tributário Municipal, solicitando informações sobre o valor 
arrecadado pela municipalidade no período de concessão de anistia de juros e 
multa dos tributos municipais nos anos de 2016 e 2017 de forma discriminada. 
Indicação n.º 064/2018, dos Vereadores Naziano Carvalho de Azevedo, Rita 
Estefânia Gozzi Farsura e Valquíria Aparecida de Moraes, ao Exmo. Sr. Prefeito, 
solicitando a realização de operação tapa buraco em todas as ruas do Bairro Ulisses 
Lemgruber (Morro do Estado). Indicação n.º 065/2018, dos mesmos Vereadores, 
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a disponibilização de braços de iluminação 
pública e intensifi cação nos serviços de reparos e trocas de lâmpadas queimadas 
em todo Município. Indicação n.º 066/2018, dos mesmos Vereadores, ao Exmo. 
Sr. Prefeito, para realização de limpeza geral no Bairro Val Paraíso, com pintura 
dos meio-fi os, podas das árvores, melhoria da iluminação pública, capina e pintura 
dos bancos da Praça. Ofício n.º 071/2018, do Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a 
retirada do PL n.º 028/2017. Por solicitação do nobre Vereador Marco Dalboni 
ao Exmo. Sr. Presidente mandou constar em ata a satisfação de toda comunidade 
do Ettore em receber, na capela local, o Bispo Don Edinei na data de 1º de junho 
do corrente ano.  O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: A emenda de n.º 
001/2018, apresentada e lida na presente Sessão, juntamente com o Projeto de Lei 
de n.º 019/2018, O Projeto de Decreto Legislativo de n.º 006/2018, que Concede 
de Título de Cidadão Carmense ao Sr. Julmar Cosme Pedro, foi submetido ao 
Plenário e aprovado por unanimidade. O Pedido de Informação, os Requerimentos 
e as moções apresentados e lidos na presente Sessão foram subtidos ao Plenário e 
aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a Sessão, o Exmo. Sr. Presidente 
mandou constar em ata que o projeto de lei de n.º  014/2018, que estabelece as 
diretrizes para as metas e as prioridades da administração pública para o exercício 
fi nanceiro de 2019, será colocado em votação nas Sessões dos dias 11 e 18 de junho 
do corrente ano. Antes de encerrar a Sessão o Sr. Presidente mandou constar em 
ata que será realizada reunião com o CARMOPREV, Vereadores e representantes 
do Poder Executivo, nesta quinta-feira, dia 07 de junho, às 16:00hs, juntamente 
com o atuário, o qual demonstrará o calculo atuarial que deverá ser enviado a esta 
Casa para aprovação. Nada mais havendo a registrar o Sr. Presidente encerrou a 
Sessão e mandou que eu, na qualidade de Secretária da mesma, lavrasse a presente 
ata, a qual depois de lida e aprovada vai devidamente assinada pelos Vereadores 
que compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 04 de junho de 2018.

ONU Mulheres defende ampliação 
da participação feminina na política

O Brasil ocupa a 32ª posição 
em um ranking de 33 países latino-a-
mericanos e caribenhos sobre a par-
ticipação feminina em Parlamentos. 
Segundo a ONU Mulheres, no Brasil, 
10% do total de parlamentares eleitos 
são mulheres. Apenas Belize tem 
menor representação parlamentar 
feminina, com percentual de 3,1%. 

O desafi o do Brasil para su-
perar esse cenário de desigualdade 
é o centro do debate do Seminário 
Internacional Equidade de Gênero: 
Representação Política de Mulheres 
– Diálogo Países Nórdicos, Brasil e 
América Latina, que foi realizado em 
Brasília.

“A gente tem realmente que 
perguntar o que o Brasil, os brasilei-
ros, as brasileiras e, especialmente, 
os partidos políticos vão fazer para 
eleger pelo menos 30% de mulheres 
nas próximas eleições,” destacou 
a representante da ONU Mulheres 
Brasil, Nadine Gasman, na abertura 
do seminário.

Nadine considerou a situação 
brasileira “inacreditável”, tendo em 
vista que há políticas de promoção da 
participação das mulheres nos espa-
ços institucionais, como cotas, desde 
1997, e reserva de parte do Fundo 

Partidário e do horário eleitoral gra-
tuito para campanhas de mulheres.

A permanência da cultura 
machista, inclusive nos partidos 
políticos, a falta de visibilidade e 
de investimento em candidaturas 
femininas e mesmo questões do 
cotidiano familiar, como a falta de 
corresponsabilidade entre homens e 
mulheres na distribuição de tarefas 
da vida privada, foram apontados 
como motivos para a presença pouco 
expressiva delas na política.

Soma-se a isso a situação 
política de diversos países, ressaltou 
a consultora das Nações Unidas, 
Line Bareiro. “Neste momento, temos 
um enfraquecimento da democracia 
dentro da região e da institucionali-
dade democrática. Sem instituições, 
vai continuar vigorando a lei do mais 
forte.”

Exemplos internacionais
Na América Latina, o país 

com maior representatividade polí-
tica feminina é a Bolívia, que hoje 
tem, em média, mais de 50% de 
parlamentares mulheres em suas 
casas legislativas. O percentual dá 
à Bolívia o segundo lugar na lista de 
países com forte presença feminina 

no Congresso.
Um país africano, Ruanda, 

está em primeiro lugar, com 61,3% 
de mulheres aturando na Câmara e 
38,5% no Senado, conforme dados 
da ONU do ano passado. Em termos 
regionais, destacam-se os países 
nórdicos. A Suécia, por exemplo, tem 
52,2% de parlamentares mulheres.

Participante do seminário, que 
propõe um diálogo entre diferentes re-
giões sobre o tema, o embaixador da 
Suécia no Brasil, Per-Arne Hjelmborn, 
afi rmou que a igualdade de gênero é 
um dos pilares da sociedade sueca.

“Não é coincidência que a 
Suécia tenha tido o primeiro governo 
feminista do mundo”. O termo tem 
sido utilizado pelo governo sueco, 
formado por uma coalizão entre os 
partidos Social-Democrata e o Verde, 
que assumiu o poder em 2014.

Comemorando avanços ins-
titucionais expressos na formação 
de governos, o secretário-geral do 
Centro Latino-americano de Admi-
nistração para o Desenvolvimento 
(Clad), Francisco Velázquez, citou 
o exemplo espanhol, que pela pri-
meira vez tem o governo formado 
majoritariamente por mulheres, o que 
ocorreu na última quarta-feira (6). Dos 

17 ministros nomeados pelo novo 
primeiro-ministro, Pedro Sánchez, 
11 são mulheres. Dos homens, dois 
são assumidamente homossexuais, 
destacou Velázquez.

Para Velázquez, a partici-
pação das mulheres contribui para 
o fortalecimento do Estado e das 
instituições. “As mulheres são muito 
importantes em todas as questões da 
vida, como é obvio, mas sobretudo 
na administração pública. Na maioria 
dos países-membros do Clad, as 
mulheres são mais de 50% dos tra-
balhadores, dos servidores públicos”, 
afi rmou.

Caminhos possíveis
Apesar das difi culdades para 

mudar o quadro de desigualdade 
de gênero, para a ONU Mulheres, o 
mundo tem uma oportunidade para 
ampliar a participação feminina: os 
compromissos fi xados pelos Estados-
membros das Nações unidas que 
ratifi caram os Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS).

Entre os 17 eixos de ação, o 
quinto trata de igualdade de gênero 
e tem como uma de suas metas a 
garantia da “participação plena e 
efetiva das mulheres e a igualdade 

de oportunidades para a liderança em 
todos os níveis de tomada de decisão 
na vida política, econômica e pública”.

“Temos até 2030 para mudar 
de verdade o mundo, para realmente 
ter uma possibilidade de não deixar 
ninguém para trás e para construir so-
ciedades mais igualitárias. E a gente 
tem os instrumentos para fazer isso”, 
afi rmou Nadine Gasman.

Um desses instrumentos é 
o conceito de democracia paritária, 
que a ONU tem desenvolvido para 
qualificar e propor “uma profunda 
transformação dos estados, tanto na 
qualidade quanto na quantidade da 
participação política das mulheres, 
que tem um impacto em todas as po-
líticas e em todos os investimentos”, 
acrescentou.

O evento foi promovido pela 
Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), vinculada ao Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, pela ONU Mulheres, 
pela Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais, pela Eurosocial e 
pelas embaixadas dos países nórdi-
cos. As discussões ocorrem na sede 
da Enap, em Brasília, e também po-
dem ser acompanhadas pela internet.

Agência Brasil 

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro capacitou mil i tares das 
regiões Serrana, Sul e das Bai-
xadas Litorâneas em combate a 
incêndios em vegetação. Cerca 

de 70 bombeiros dos CBAs II, III 
e V participaram das instruções 
itinerantes realizadas pelo 1° e 2° 
Grupamentos de Socorro Florestal 
e Meio Ambiente.

As aulas teóricas e práti-

cas focaram nas peculiaridades de 
cada região. Os alunos receberam 
orientações básicas de táticas 
e técnicas de recursos voltados 
para este tipo de ocorrência.

– É de suma importância o 

emprego de técnicas e estratégias 
diversas, pois estamos sujeitos 
a variações meteorológicas e 
de cenário. Toda operação pode 
mudar de rumo em questão de 
segundos – afirmou o coronel 

Edson Curvello, comandante do 
1° GSFMA.

Os militares beneficiados 
estão diretamente ligados à ati-
vidade-fim.

IMPRENSA RJ

Bombeiros são capacitados em combate a incêndios fl orestais
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Presidente da Câmara do Carmo anuncia concurso público

Ofi cina que ajuda MEI a calcular preços de produtos 
tem inscrições abertas em Nova Friburgo

O vereador Romerito, 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Carmo, anunciou na 
última semana que a institui-
ção vai realizar um concurso 
público. Serão cinco vagas 
distribuídas entre cargos de 
nível fundamental e médio. A 
expectativa do parlamentar é 
que já em agosto os aprova-
dos entrem em exercício.

 Desde que assumiu 
o comando do legislativo 
municipal, Romerito vem 
trabalhando para enxugar a 
máquina pública e tornar o 
serviço mais efi ciente. Neste 
mês de junho, 11 assessores 

parlamentares foram exone-
rados, além dos três cargos 
que estavam vagos desde 
janeiro de 2017. Para garan-
tir que o funcionamento da 
câmara se manterá efi ciente, 
todas estas funções foram 
extintas através de um projeto 
de lei.

 “O concurso público 
é muito importante porque 
nós estamos vereadores, os 
funcionários comissionados 
estão lá por certo período, 
mas, na verdade, quem deve 
tocar a câmara são os cargos 
efetivos. Eles que represen-
tam a câmara no decorrer dos 

anos”, explicou Romerito.
 O certame terá vali-

dade de dois anos, prorrogá-
veis por mais dois. Serão três 
vagas para Auxiliar de Admi-
nistração, uma para Técnico 
em Contabilidade e uma para 
Recepcionista, todos com 
carga horária de 25 horas 
semanais. Os salários variam 
de R$974,29 a R$1.605,72, 
além do auxílio alimentação.

 Os cinco cargos dis-
poníveis no concurso foram 
criados com o valor econo-
mizado pelo legislativo desde 
o início de 2017. Nos últi-
mos seis meses de mandato 

como presidente da Câmara, 
Romerito não poderia criar 
despesas além do que foi 
poupado, por isso o certame 
contempla esta quantidade de 
vagas.

 “Estamos priorizan-
do a legalidade, a lisura e a 
transparência, além de dar-
mos oportunidade para toda 
a população se dedicar aos 
estudos e concorrer aos car-
gos. Agradeço aos meus co-
legas por compreenderem a 
necessidade de exonerarmos 
assessores e promovermos o 
concurso. É muito importante 
que funcione adequadamente 

As inscrições para uma 
ofi cina gratuita que ajuda Microem-
preendedores Individuais (MEIs) a 
calcularem os preços de produtos 
e serviços estão abertas em Nova 
Friburgo. A palestra “Sei formar 
meu preço” será na segunda-feira 
(18) às 18h30. A inscrição é gra-
tuita.

De acordo com o Sebrae, 
a ofi cina faz parte do programa 
“Ofi cinas SEI” e tem como objeti-
vo fazer com que os participantes 
adquiram conhecimento em como 
calcular gastos, margem de lucro, 
além de atingir o ponto de equilíbrio 
operacional do seu negócio, para 
que o MEI seja capaz de elaborar a 

formação de preço adequada para 
seu produto ou serviço.

Segundo o Sebrae, a ofi ci-
na também promove conhecimento 
sobre alguns conceitos como: o 
que são gastos e a importância da 
margem de lucro para a manuten-
ção do negócio.

As inscrições podem ser 

feitas pelo telefone (22) 2523-6908 
ou na sede do Sebrae, que fi ca na 
Rua Fernando Bizzoto, nº 72, no 
Centro.

Serviço:
O quê: Ofi cina SEI Contro-

lar Meu Dinheiro
Data: segunda-feira (18)

Horário: 18h30
Local: Auditório do Escritó-

rio Regional Serrana I do Sebrae/
RJ

Endereço: Rua Fernando 
Bizzotto, nº 72 – Centro / Nova 
Friburgo

Contato: (22) 2523-6908
Investimento: Gratuito

Divulgação

esta grande instituição, que 
representa um dos três po-
deres em nosso município. 
Nós, vereadores, estamos 

de passagem. O servidor é o 
maior patrimônio da Câmara 
Municipal de Carmo”, fi nali-
zou Romerito.

O vereador cantagalense 
Hugo Guimarães (Avante) enviou ao 
poder executivo, através de Indicação, 
um Anteprojeto de Lei que objetiva a 
implantação do Estudo da “Constitui-
ção em Miúdos” nas escolas de rede 
municipal no âmbito do município de 
Cantagalo.

“Constituição em Miúdos” é 
um livro que visa apresentar a Cons-
tituição Federal através da utilização 
de ilustrações e de uma linguagem 
acessível aos estudantes, facilitando 
a disseminação do seu conteúdo e 
proporcionando aos jovens cidadãos 
uma compreensão clara dos seus 
direitos e deveres.

Hugo Guimarães salienta que 

a promulgação da Constituição Fede-
ral de 1988 completa 30 anos neste 
ano, sendo um grande marco de res-
tauração da democracia do Brasil e da 
renovação do orgulho cívico no país.

- A Constituição em Miúdos 
é uma adaptação do conteúdo da 
Constituição Federal e, através de 
seu estudo, os alunos da rede pública 
municipal poderão expandir a noção 
dos seus direitos cívicos, despertan-
do, assim, seu interesse em conhecer 
a Lei Magna que rege o nosso país, 
estado e município, promovendo a 
aprendizagem sobre instrumentos que 
garantem seus direitos constitucio-
nais e, também, seus deveres para a 
construção de uma sociedade melhor, 

explica o vereador.
Hugo afirma ainda em sua 

indicação que o conhecimento da 
Constituição é o primeiro passo para 
o fortalecimento da cidadania.

- É salutar que a sua apre-
sentação se dê desde a vida escolar, 
e não apenas a partir da graduação. 
Foi pensando nesse caminho e na 
importância da adaptação da lingua-
gem para o melhor aproveitamento do 
conhecimento adquirido, que a Biblio-
teca do Senado editou uma versão da 
nossa Carta Magna para crianças e 
adolescentes ainda no primeiro grau, 
destaca Hugo Guimarães.

Fonte: Assessoria/
Hugo Guimarães

Divulgação

Vereador propõe estudo da “Constituição em Miúdos” 
nas escolas municipais de Cantagalo

Seis em cada dez brasileiros assumem que desperdiçam alimentos em casa
Uma pesquisa sobre des-

perdício de alimentos aponta que 
61% dos brasileiros descartam, se-
manalmente, um ou dois alimentos 
em perfeito estado. Quase metade 
(49%) dos entrevistados assumiram 
fazer isso diariamente. O levanta-
mento foi feito pela empresa Uni-
lever, com o apoio da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para 
analisar o resultado.

A pesquisa, feita em escala 
global, ouviu 4 mil pessoas, sendo 2 
mil norte-americanos, mil brasileiros 
e mil argentinos, com idades entre 
18 e 64 anos, no período de agosto 
a setembro de 2017. Os partici-
pantes são responsáveis ou estão 
envolvidos no processo de decisão 
de compra e preparo da comida.

Cegueira de geladeira

Chamado de “cegueira da 
geladeira”, o hábito de não ver ou 
ignorar alimentos é visto como um 
dos vilões do desperdício. Quem 
compra e desperdiça assume que 
o grande problema é a falta de ins-
piração (81%). Muitos olham para 
a geladeira, mas não sabem o que 
cozinhar ou comer (78%).

Outros vilões apontados 
pela pesquisa são comprar comida 

além do necessário (54%), pais 
que adquirem opções extras para 
satisfazer o gosto de diferentes 
membros da família (37%) e compra 
de alimentos diferentes dos habitual 
para testar, que acabam não agra-
dando (31%).

Os tipos de alimentos mais 
desperdiçados são os perecíveis, 
como saladas (74%), vegetais (73%) 
e frutas (73%). Na hora de decidir se 

joga ou não fora, o brasileiro leva 
em conta cheiro e aparência (85%) 
e prazo de validade expirado (83%).

Segundo a ONU, por ano, 
são desperdiçados 1,3 bilhão de 
toneladas de alimentos no mundo. 
No Brasil, são descartadas cerca de 
41 mil toneladas diariamente, o que 
daria para alimentar 25 milhões de 
pessoas por dia.

Agência Brasil

Saiba como conferir preços de frutas 
e verduras nas Ceasas pelo celular

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) lançou 
nesta segunda-feira (11) o aplicativo 
Prohort, que vai facilitar a pesquisa 
de preços nas Centrais de Abaste-
cimento de todo o País. A ferramen-
ta permite que qualquer pessoa 
acompanhe o valor atualizado de 48 
produtos hortigranjeiros por meio do 

celular. Até então, isso era possível 
apenas pelo site do Programa Bra-
sileiro de Modernização do Mercado 
de Hortigranjeiro. 

Saiba como usar o aplicativo:  
1) Por enquanto, o programa 

está disponível apenas para dispo-
sitivos com sistema operacional An-

droid. Para baixá-lo, basta procurar 
por Prohort na busca do Google Play. 
O acesso é gratuito. 

2) Depois de instalado, o 
usuário deve abrir o aplicativo e 
escolher um produto como favorito 
para acompanhar os preços. 

3) Em seguida, é possível 
escolher até três Ceasas para fazer 

a comparação. 
4) Feito isso, o aplicativo irá 

mostrar a variação no preço dos pro-
dutos nos últimos dias. A frequência 
das cotações pode mudar de acordo 
com cada Central. Algumas enviam 
informações atualizadas à Conab 
por dia e outras por semana. 

5) Cada central trará as 30 

últimas cotações de preços do pro-
duto escolhido, por meio de tabela 
ou gráfi co. Também é possível veri-
fi car se o preço subiu ou se manteve 
nas centrais selecionadas. Quando 
o usuário quiser, poderá alterar o 
produto e a Ceasa pesquisados.  
Fonte: Governo do Brasil, com 

informações da Conab 


