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30 municípios do Estado do
RJ na campanha de imunização
contra a Febre Amarela

Macuco inicia Dia
da Mulher com café
da manhã e finaliza
a noite com música
Foto/Elis

Autoridades municipais
junto ao prefeito de Macuco,
Bruno Boaretto, prestigiaram a festa em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher realizada no centro da cidade. Foi um dia inteiro dedicado as mulheres
macuquenses que participaram desde o café da manhã
ao encerramento às 21 horas com música ao som de
voz e violão com Carla Soul..
A secretária municipal de
Educação Luciana Boaretto

juntamente com o Departamento de Cultura e Turismo
do município e apoio do prefeito municipal não mediu
esforços para o sucesso da
realização do evento que
proporcionou uma dia e uma
noite agradável para as
mulheres da cidade.
Antes do café da manhã,
uma apresentação do coral
Flor do Ipê, palestras e um
descontraído teatro antes de
finalizar com música e coquetel.

Metrologia e
Eventos
Adversos na
Saúde
Por Eduardo Neiva

COMUNICADO
BOM PREVI
Os municípios de Aperibé,
Cambuci, Cardoso Moreira,
Itaocara, São José de Ubá,
Santa Maria Madalena e São
Sebastião do Alto, além de
parte da cidade de São
Fidélis, foram incluídos na
área com orientação para
vacinação contra febre amarela no estado do RJ. A 3ª
etapa da estratégia da Secretaria de Estado de Saúde
(SES) será detalhada em resolução a ser publicada no
Diário Oficial do Estado do
RJ nesta quinta-feira (23/2).
Indicados pela subsecretaria
de Vigilância em Saúde com
base na avaliação do cenário epidemiológico dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os municípios terão sua população parcial ou

totalmente imunizada, observando as contra indicações da vacina. Mais 150 mil
novas doses já foram entregues pelo MS e estão sendo distribuídas, além de outras 150 mil que ainda serão
disponibilizadas e entregues
às prefeituras destas cidades, para abastecimento de
estoques. Somadas às doses já entregues aos municípios que estão em campanha de vacinação preventiva, a nova remessa eleva
para 1 milhão de doses de
vacina contra febre amarela sendo distribuídas no RJ,
tanto para abastecimento
em todas as regiões do estado, quanto para as áreas
incluídas na região com recomendação temporária

para vacina. A estratégia,
adotada de forma preventiva pela SES, visa criar uma
faixa de bloqueio nas divisas com MG e ES, numa
tentativa de impedir a entrada do vírus no território
fluminen-se.
- Nossa estratégia de vacinação de bloqueio vem se
mostrando eficiente, no sentido de proteger nossa população e tentar impedir a
entrada do vírus da febre
amarela no território
fluminense. Esta é uma
medida de prevenção que
estamos adotando e, com
base na evolução do cenário epidemiológico que
estamos observando, é possível que sejam feitos os
ajustes, como a inclusão de

novos municípios. Estamos
atuando em total apoio às
prefeituras, orientando diretamente as secretarias de
saúde – explica o secretário
de Estado de Saúde, Luiz
Antonio Teixeira Jr.
Todas as recomendações
para as campanhas de imunização nas áreas com indicação temporária da vacina
foram passadas aos municípios por técnicos da SES,
em reunião realizada em
Cardoso Moreira na terçafeira (21/2). Com a inclusão
de novos municípios com
recomendação temporária
para vacina contra febre
amarela, a região de bloqueio passa a contar com 30
municípios,
conforme
detalhamento abaixo.

ATENÇÃO APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BOM
PREVI (BOM JARDIM) PARA
O RECADASTRAMENTO
ENTRE 25 DE JANEIRO E
31 DE MARÇO DE 2017.

Dalai Lama

Quitanda
do Adilson

Bom Atendimento e bom preço!!
Rua : Júlio Silveira do Amaral nº 1036, bairro: Rodolfo Gonçalves
Cordeiro RJ .Próximo a ponte do Rodolfo.
Cel para contado: (22) 981-611936

Instalações Elétricas
Residenciais
Instalações Elétricas
Industriais.
Instalação de Cerca
Elétrica.
Instalação de Alarmes.
Instalação de Sistema de
Monitoramento
( Câmeras )
Instalações de Geradores
de Emergência....

WFG SERVIÇOS DE MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA - ME
Rua Julio Silveira do Amaral ,1053 loja 03 / Rodolfo Gonçalves - Cordeiro RJ
tel: (22) 2551-3755 / cel: (22) 981446236 e
(22) 981446235
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Surgimento
do IMMT –
Prelúdio
Por Eduardo Neiva
Continuando com essa saga, retomamos uma matéria
aqui publicada, onde um jovem iniciou seus estudos no
Instituto de Física - IF da UFRJ. A vida prosseguiu como
tinha que ser. Como muitos, com as dificuldades,
felicidades, esforços, descobrimentos e lições aprendidas
durante a faculdade. Para não nos alongarmos muito
iremos “acelerar” o tempo e reviver alguns momentos
do último ano do Curso de Graduação.
Lembramos que ao chegar para mais um dia de aula
observamos, no quadro de avisos do terceiro andar do
IF, o cartaz sobre uma palestra sobre as atividades da
Ciência Metrologia e o papel do Inmetro, que seria
proferida pelo então Presidente do citado órgão.
Na época ainda não existia o que viria a se tornar o
famoso Programa “Inmetro no Fantástico”. Apesar de
graduandos em Física, considerado como uma formação
de vanguarda no campo científico, o público não tinha
muita noção da grandiosidade do papel da metrologia na
sociedade e da própria história do Inmetro.
Independente do aspecto tecnológico a referida palestra
serviu, também, para demonstrar a importância dos
meios de comunicação na divulgação das ciências. No
particular da metrologia, concluímos que faltava esse tipo
de ação para tornar evidente o quanto essa é fundamental
para a qualidade de vida do ser humano.
Um fato curioso surgiu ao final da apresentação do
Presidente do Inmetro. O mesmo revelou que um dos
objetivos era motivar estudantes universitários para
participarem do Mestrado em Metrologia. Após a
apresentação o jovem procurou seu orientador de
iniciação científica para uma proposição: aplicar os
conhecimentos adquiridos para auxiliar no
desenvolvimento da ciência metrologia.
Dessa forma, direcionou suas atividades no Laboratório
de Baixas Temperaturas, do IF da UFRJ, para estudos
de padronização de medidas de grandezas elétricas pelo
chamado “Efeito Hall Quântico”. As aplicações deste são
várias. Escolhem os aqui apenas uma. O
desenvolvimento, em escala industrial, do comentado
material “Grafeno”, que irá estabelecer diversas
revoluções na sociedade, depende da capacidade de um
país estabelecer um padrão de medida como o citado
fenômeno quântico.
Com um simples “olhar” para o futuro se verifica que se
não desenvolvermos estas atividades perderemos o rumo
da competitividade comercial e, por consequência,
empregos e renda. Sabemos que a maioria dos leitores
não são especialistas nesse assunto. Entretanto, se
nossos relatos servirem para despertar a curiosidade e
divulgar a importância dos investimentos nas áreas de
ciência e tecnologia, teremos cumprido parte da nossa
missão.
Eduardo Neiva
Físico pela UFRJ, Geofísico da Indústria do
Petróleo, Mestre em Metrologia para a Qualidade
Industrial pela PUC-Rio, Membro da Associação dos
Engenheiros da Petrobras e da Society of
Petroleum Engineers (Sociedade de Engenheiros de
Petróleo), Ex Professor da Rede Pública e Particular
de Ensino, Ex Diretor da Regional RJ da Sociedade
Brasileira de Metrologia – SBM/RJ e Ex Presidente
do Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia IMMT.

MULTA PARA COIBIR VIOLÊNCIA
FAMILIAR E DOMÉSTICA
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou nesta terça-feira (07/03), em segunda discussão, o projeto de lei 231/15, da deputada Martha Rocha
(PDT), que determina a aplicação de multa ao agressor para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher no estado. O texto seguirá para sanção ou veto do
governador, Luiz Fernando Pezão, em até 15 dias úteis. O
Executivo deverá ainda regulamentar os valores das multas.
O valor arrecadado será direcionado ao ressarcimento dos
serviços públicos de emergência utilizados no atendimento
à vítima. Martha Rocha diz que o aumento de relatos de
agressão contra mulheres durante o Carnaval serve de alerta
para demonstrar como ações precisam ser feitas para coibir esse tipo de violência. “Quando uma mulher é agredida,
o processo contra o agressor custa recursos ao estado, como
despesas médicas, ambulatoriais, trabalho de investigação
da polícia, entre outros. Então determinamos uma ação regressiva contra o agressor para que ele pague esses custos que ele causou, além da punição criminal, ele vai sentir
no bolso”, explicou.
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FUNAI abre Processo para Estagio
Remunerado em todo Brasil
A (FUNAI) Fundação Nacional do Índio, informou
sobre a abertura de um
novo Processo Seletivo
com objetivo de preencher
vagas para estagiário remunerado, com o prazo
máximo de dois anos, para
suas respectivas unidades.
O processo será realizado pela empresa Super Estágio Ltda. e é voltado para
alunos dos Níveis Médio e

Superior e que não estejam
cursando o último ano em
2017.Inscrição
Para participar, as inscrições
serão recebidas de 8 a 19 de
março pela internet, através
do site da organizadora
www.superestagios.com.br.
Taxa de inscrição grátis.
Avaliação
Os inscritos neste processo
seletivo serão avaliados

através de prova de conhecimentos gerais, a duração
máxima da prova será de 60
minutos e composta de 30
questões. A prova, de caráter classificatório e eliminatório, será objetiva e online,
e poderá ser iniciado logo
após a conclusão das inscrições.
Salário (bolsa)
O candidato selecionado terá

direito a bolsa-auxílio com
valores entre R$ 203,00 a R$
520,00, além de alguns benefícios como Auxílio Transporte mensal, na proporção
de dia útil estagiado, no valor de R$ 6,00.
Veja no link a seguir o edital
completo, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 6 de março de
2017.

ANADEF protocola nota técnica
contrária à reforma da Previdência
Nesta terça-feira (7), a
Associação Nacional dos
Defensores Públicos Federais - ANADEF protocolou
nota técnica junto à Comissão
de
Reforma
Previdenciária instaurada
na Câmara dos Deputados.
A nota expõe diversas
inconstitucionalidades presentes no texto da PEC
287/2016, que propõe alterações no sistema brasileiro de seguridade social. Os
defensores públicos federais, que têm papel fundamental na garantia de direitos sociais para mais de
140 milhões de brasileiros
em situação de pobreza,
repudiam o conjunto de
medidas propostas. Para a
ANADEF, os equívocos
apresentados pela PEC
transformam a Previdência
Social do Brasil em um regime excludente, de injustiças sociais e extinção de
direitos.
Ao longo da nota técnica,

a ANADEF expõe as principais alterações e retrocessos
consubstanciados na proposta de emenda constitucional. A PEC propõe, por
exemplo, a “unificação” das
aposentadorias por tempo
de contribuição e idade, exigindo a idade de 65 anos
para homens e mulheres e
25 anos de contribuição –
atualmente, a carência necessária à concessão da
aposentadoria por idade
corresponde a 15 anos de
contribuição. A PEC prevê,
ainda, que somente receberão proventos integrais os
trabalhadores
que
totalizarem 49 anos de contribuição. Para receber 100%
do salário de benefício aos
65 anos, portanto, será necessário que o trabalhador
ingresse no mercado aos 16
anos
e
trabalhe
ininterruptamente até os 65.
Nesse sentido, a ANADEF
chama a atenção para a série de obstáculos que dificul-

tam
a
manutenção
ininterrupta do trabalhador no
mercado: no Brasil, a educação é falha, a mão-de-obra é
pouco qualificada e a economia é instável, o que resulta
nas altas taxas de desemprego. Ademais, o estímulo ao
trabalho precoce representa
o abandono dos estudos, de
forma que a aprovação da
PEC 287/2016 tende a perpetuar a desqualificação da
mão-de-obra no país. Face à
ineficiência das políticas públicas de saúde, para a
ANADEF, a aposentadoria ficará praticamente inviável,
afinal, os brasileiros não conseguirão atingir 25 anos de
contribuição – panorama
que, segundo a Associação,
representa nítida violação do
Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana (art. 1º, III,
da Carta Magna), bem como
tende a abolir, na prática, o
Direito à Seguridade Social
(art. 60, § 4º, IV).

A ANADEF alega, por fim,
que o Governo Federal,
com o propósito de conquistar a simpatia pública à reforma previdenciária, vem
alarmando a sociedade com
notícias sobre um possível
déficit da Previdência. As
estatísticas apresentadas
pelo Governo, no entanto,
têm sido refutadas por especialistas e entidades públicas e privadas. Segundo
a Associação, o argumento
de que a reforma representa a única saída para diminuir o déficit é falho e camufla outras alternativas que
precisam ser discutidas,
como a recuperação das dívidas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a
formalização de trabalhadores sem carteira assinada,
o fim da isenção fiscal para
diversos setores e a definição de outras fontes para o
pagamento da dívida pública.

Quase 60% das mulheres deixam
de realizar exames preventivos
I nstrumentos de fundamental importância para a
detecção precoce de inúmeras doenças, entre elas
o câncer de colo do útero, o
exame preventivo ginecológico e a mamografia, ainda
são ignorados por milhares
de mulheres. No Dia Internacional da Mulher (8 de
Março), a Bradesco Saúde
alerta para o percentual de
mulheres que deixam de
realizar anualmente exame

preventivo ginecológico. No
último ano, 58,64% das mulheres não realizaram o exame, que é popularmente
chamado de Papanicolau,
em 12 meses, de acordo
com levantamento do Comitê de Saúde da seguradora.
O percentual cai um pouco
(43,06%), quando o período
avaliado é de 24 meses passados.
Outro dado alarmante é o de
mulheres que deixam de fa-

zer a mamografia. No último
ano, 51,46% das mulheres
acima de 40 anos não realizaram a mamografia em 12
meses, conforme protocolo
recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia.
Em 24 meses, o percentual
cai para 38,75%. O universo
da pesquisa envolve 2,2 milhões de segurados que fazem parte das empresas que
possuem o Comitê de Saú-

de. O câncer de mama é o
principal causador de morte
na população feminina. De
acordo com estimativas do
Instituto Nacional de Câncer
(Inca), cerca de 58 mil casos
da doença foram diagnosticados no Brasil em 2016.
Ainda segundo o Instituto,
mais de 16 mil novos casos
do câncer de colo de útero
foram descobertos no ano
passado no país.

Homens fazem menos exames que
mulheres, mesmo tendo número
parecido de solicitações
A Pesquisa UNIDAS traz
dados que evidenciam a
dedicação à prevenção por
parte do público feminino:
a cada consulta, são solicitados em média 4,9 exames para as mulheres e 4,7
exames para os homens números bem parecidos.
Contudo, as beneficiárias
somam 27,9 exames por
ano enquanto os homens
somam 19,4. Além disso,
elas também se consultam
mais: 5,7 no caso das mulheres e de 4,1 nos homens.
"Vale lembrar que a cobertura ginecológica/obstétrica é, óbvio, algo exclusivo feminino, mas a cultura
da prevenção tem grande
impacto aqui já que o homem também deveria ter
cuidados preventivos específicos com urologista e doenças tipicamente masculinas", explica o vice-presidente da UNIDAS, João
Paulo dos Reis Neto. Por
padrão assistencial, o custo da mulher nos planos de
saúde costuma ser mais
alto, o que é atribuído a dois
fatores principais: prevenção e cobertura ginecológica/obstétrica.
Do total de beneficiários
dos planos de saúde com
59 anos ou mais, 58% são

mulheres. Elas são maioria
em todas as faixas etárias
dos planos depois dos 18
anos. Até esta idade, os homens são maioria: 51% do
total.
Segundo João Paulo, o
aumento da expectativa de
vida do sexo feminino e a
dedicação à prevenção são
fatores importantes que influenciam nesta proporção.
Essa dedicação à saúde somada a necessidade de procedimentos específicos (ginecológicos e obstétricos)
provoca
um
custo
assistencial per capita anual
de R$ 4,4 mil para mulheres
e R$ 3,9 mil para homens.
Sobre a PESQUISA UNIDAS
Desde 2000, a UNIDAS
promove, anualmente, a realização de uma pesquisa

entre entidades filiadas e não
filiadas, com o objetivo de
conhecer o perfil das instituições de autogestão em saúde. Esta publicação consagrou-se como um importante referencial para identificar
as tendências do mercado e
auxiliar a tomada de decisões, sendo utilizada por todos os componentes do segmento privado da saúde, inclusive pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). A pesquisa traz dados
desde inflação médica até
ranking das causas mais comuns em internações. Este
ano, ela contou com 58
filiadas
participantes,
totalizando mais de 3 milhões
de beneficiários. O ano base
é 2015.
SOBRE A UNIDAS - União
Nacional das Instituições de

Autogestão em Saúde é
uma entidade associativa
sem fins lucrativos, que tem
por missão promover o fortalecimento do segmento da
autogestão em todo o território nacional, fomentando a
excelência em gestão de
saúde e a democratização
do acesso a uma melhor
qualidade de vida dos seus
5 milhões de beneficiários –
que correspondem a 11%
do total de vidas do setor de
saúde suplementar -, contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema de saúde
do País. Atualmente, a entidade congrega cerca de
120 operadoras de autogestão e é entidade certificadora reconhecida pela
ANS, por meio do
UNIPLUS.
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Painéis vão informar em tempo real
condições de tráfego na RJ 116
Foto/divulgação
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
PORTARIA N° 09/2017
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim e Art.
7º, II da Lei Complementar nº 194 de 09 de julho de 2015,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a senhora ANA PAULA FAUSTO SCHOTT, portador da cédula de
identidade n° 20.042.674-0 DETRAN-RJ, do cargo comissionado de ASSESSOR POLÍTICO do
vereador JOSÉ ALBERTO ERTHAL JÚNIOR da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ, Símbolo
CC, Nível CC-3, a partir de 1° de março de 2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 02 DE MARÇO DE 2017
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE
Jornal O Macuco. Edição nº 284 , 10 de março de 2017, página 03.

PORTARIA N° 10/2017

Oito painéis eletrônicos de
mensagens começarão, em
breve, a informar aos usuários da Rodovia RJ 116
(Itaboraí – Nova Friburgo –
Macuco) as condições de tráfego em tempo real da rodovia. Os equipamentos, com
tecnologia de ponta, serão
operados pelo Centro de
Controle Operacional da
Concessionária Rota 116 S/
A e estarão aptos a informar
aos motoristas qualquer alteração no tráfego da RJ 116.
“Seis painéis já estão em
fase de testes e estão colocados no quilômetro 1,4, em
Itaboraí e no quilômetro 32,8
e 47,8, no município de Cachoeiras de Macacu. Em
Nova Friburgo, a instalação
foi feita próximo a entrada
para Riograndina e outros
dois estão localizados em
Bom Jardim, próximo aos

quilômetros 102 e 104.
Dois outros painéis estão
sendo instalados no quilômetro 71, em Nova
Friburgo e no quilômetro
137, em Macuco e em breve começarão a fase de
testes”, explica Eduardo
Junior, diretor administrativo da Rota 116.
Os painéis são mais uma
iniciativa da Concessionária Rota 116 S/A para modernizar os serviços ao longo dos 140 quilômetros de
concessão. “Ele poderá informar, por exemplo, quando um acidente ocorrer e o
trânsito estiver funcionando em meia pista, poupando o motorista do inconveniente de ficar preso no tráfego aguardando a abertura das pistas. Também servirá para campanhas de
consci-entização sobre

dengue, datas alusivas e condições climáticas”, explica
Junior.
A instalação física dos painéis está em fase final. Agora eles receberão os equipamentos tecnológicos que farão com que as mensagens
sejam modificadas em tempo real direto da sede da Concessionária em Nova
Friburgo. Eles também poderão ter mensagens independentes, cada um deles tem
uma comunicação exclusiva
com a Central da Rota 116,
possibilitando que mais de
uma mensagem seja exibida,
independente de onde o equipamento for instalado. “Com
certeza é mais um ganho que
o usuário de nossa concessão terá sem nenhum adicional a mais na sua tarifa de
pedágio”, conclui Eduardo
Junior.

Carnaval de rua marcou os cinco
dias de festa em Bom Jardim
Muita gente na região optou em passar a festa carnavalesca em Bom Jardim.
Segundo infroamçaões da
polícia civil cerca de 35 mil
pessoas participaram da festa. Promovido pela prefeitura de Bom Jardim, em parceria com a Secretaria de Turismo Esporte Cultura e
Lazer, a abertura da festa
aconteceu no palanque principal, instalado na Praça
João Almeida, onde o prefeito esteve acompanhado pela
primeira-dama, Marlene
Marins, secretários e pelo
vice-prefeito, Jorge Amaral.
Diferente dos outros anos,
o chefe do executivo fez
questão de entregar “a chave da cidade” a funcionários
da Secretaria de Obras, ho-

menageados com a atitude simbólica. Carlos
Henrique Trindade da Silva, que presta serviço à
prefeitura há mais de dez
anos, disse ter sido pego
de surpresa com a atitude
do prefeito, e revelou ter ficado “emocionado com o
gesto”.
- Para mim, entregar a
chave a funcionários da
Secretaria de Obras foi
uma maneira que encontrei
para mostrar ao povo de
Bom Jardim o quanto tem
gente batalhadora, que se
dedica com muita garra às
obras que estamos fazendo nesta cidade. Quero que
todos os operários se sintam representados com a
homenagem, revelou o

prefeito.
Desfilaram pela cidade os
blocos: Bafo de Bode, Tomateiros, Eiduquinho, Alegria de
Viver, Cachaça, Jegue Elétrico, Jeguinho, Empurra que
Pega.
Para resguardar os foliões
, estiveram de plantão membros da polícia civil, guardas
municipais e 35 seguranças.
*Este ano, o carnaval sofreu
uma perda. Antonio José
Felipe, de 55 anos, conhecido como Nininho, foi vítima de
um infarto enquanto assistia
ao desfile do Bloco Bafo de
Bode. Durante anos, foi presidente do Bloco do Veloso. A
comunidade havia planejado
uma homenagem para o folião.

Vice-prefeita prestigia Campeonato
de Futebol em Cordeiro

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições legais
e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim e Art. 7º, II da
Lei Complementar nº 194 de 09 de julho de 2015,
RESOLVE:
NOMEAR o senhor ACELYNO MARTINS DA SILVA, portador da cédula de identidade n°
81.387.310-6 DETRAN-RJ, para ocupar o cargo de ASSESSOR POLÍTICO do vereador JOSÉ
ALBERTO ERTHAL JÚNIOR da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ, Símbolo CC, Nível CC3, sem cumulação com outro cargo ou emprego público, com efeitos a partir de 02 de março de
2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 02 DE MARÇO DE 2017
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE
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Lei que vende Cedae é sancionada
pelo governador Fernando Pezão
O governador Luiz
Fernando Pezão sancionou
a lei aprovada no último dia
20 na Alerj que permite a
venda da Cedae. A publicação do texto consta no Diário Oficial desta quarta-feira
(8/03)
O texto aprovado permite
a venda da empresa como
contrapartida para viabilizar
um empréstimo da União
para o estado de R$ 3,5 bilhões. Mas pra que o acordo comece a valer e o dinheiro chegue aos cofres
públicos, ainda será preciso
que o Congresso Nacional
aprove mudanças na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A medida é tratada pelo

governo do como prioritária
para conseguir resolver a
crise financeira que afeta o
estado e tem comprometido
o pagamento dos servidores
e de fornecedores. A oposição questiona.
"Esta casa entregou hoje
uma carta branca para a
venda de um de seus maiores ativos. E o pior: a
privatização da companhia
não resolve de jeito nenhum
o problema da folha salarial
dos servidores", disse o deputado Carlos Osório, também do PSDB, no dia da
votação.
Votação na Alerj surpreendeu as ruas
O projeto de venda da

Cedae vinha sendo adiado
sucessivamente até que sua
votação foi marcada ao longo de toda uma semana.
Sem protestos previstos, o
texto foi aprovado logo na segunda sem grandes manifestações - diferentemente
do que vinha ocorrendo na
porta da Alerj. Foram 41 votos a favor e 28 contrários à
proposta.
Após a decisão, servidores
da companhia, que protestavam na frente da Alerj, começaram uma passeata em direção ao prédio da Cedae,
que fica na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do Centro.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro
Poder Legislativo
PORTARIA Nº 033/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e
Regimentais, emite a seguinte:
PORTARIA:
Art.1º - Exonera SEBASTIÃO OTAVIO SALGADO CARVALHO do cargo em Comissão de
Assessor Parlamentar, índice CCII, de acordo com a Lei 1565/2010, a contar de 01 de março
de 2017.

Maria Helena e Jairo Amaral estiveram na rodada de abertura
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Foto/Ascom Cordeiro

No último final de semana,
precisamente no domingo, 5,
aconteceu no campo do
Lavrinhas Futebol Clube a
rodada inaugur al do Terceiro Campeonato Interno de
Futebol da Primeira Igreja
Batista de Cordeiro, promovido pelo Departamento de
Esportes da instituição cristã, que desenvolve um trabalho
especial
de
evangelização através das
mais diversas ações esportivas, em particular o futebol.
Representando o prefeito
Luciano Batatinha, a viceprefeita Maria Helena
prestigiou o evento a convite do pastor Joel Ribeiro, presidente da congregação. Ao
lado do secretário de Esporte e Lazer, Jairo Amaral, ela
acompanhou os jogos e
constatou, além do bom nível técnico da competição, a
utilização do futebol como
instrumento de transformação na vida de muitos jovens
cordeirenses. “Essa ideia de
buscar a fé cristã e trazê-la
para o meio esportivo é de
grande valia. Assim, os jovens podem conquistar uma
vida plena de paz, esperança, saúde e prosperidade

Gabinete da Presidência, 02 de março de 2017.
ELIELSON ELIAS MENDES
Presidente
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Maria Helena e Jairo Amaral entre os capitães e representantes da igreja

espiritual. Parabenizo os
idealizadores desse lindo
projeto”, disse Maria Helena antes de a bola rolar.
No primeiro jogo, as
equipes PSG e Porto Seguro empataram em 3 a 3,
com Ramon Ribeiro (2) e
Vinícius marcando para o
PSG e Gleydson e Filipe
Castro (2) anotando os gols
do Porto Seguro. Já na segunda partida, Universidade de Cristo e Fé United fizeram uma partida bem
movimentada e com uma
chuva de gols. Ao final, 6 a
2 para a Universidade, gols
de Lucca Martins, Wandim

e do grande destaque do
jogo, Jonas Mathias, que
marcou quatro vezes.
Maxwel e Ricardo Romano
descontaram.
Empolgado com o torneio,
que conta ainda com os times
Chapecocrente e Manchester
Christ, o desportista Jairo
Amaral também ficou satisfeito com o que viu. “Foram partidas emocionantes e com
bons valores de ambos os
lados, sem contar a importância do trabalho espiritual desenvolvido pelos líderes cristãos. Estão todos de parabéns”, declarou o secretário
de Esporte. Por Ricardo Vieira

PORTARIA Nº 034/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e
Regimentais, emite a seguinte:
PORTARIA:
Art.1º - Nomeia DOUGLAS NUNES DA SILVA para o cargo em Comissão de Assessor
Parlamentar, índice CCII, de acordo com a Lei 1565/2010, a contar de 01 de março de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 02 de março de 2017.
ELIELSON ELIAS MENDES
Presidente
Jornal O Macuco. Edição nº 284 , 10 de março de 2017, página 03.
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“Sejais nobres como o Sol, que
tem a humildade de emprestar a
sua luz para que outros possam
brilhar também.”Augusto Branco

Por Elisangela de Paiva
Fotos/Elis

Fotos/Reprodução facebook

Vereador Zé Estefani solicita à Rota
116 mais segurança no Km 137
Foto/Elis

O prefeito Bruno Boaretto e a primeira dama An- O macuquense Mauro Borges é um
dréia Boaretto (direita) junto ao ator e diretor de dos aniversariantes da semana, ceCultura do município de Cordeiro, Cássio Campos lebrou a data no dia 08 de março. Paapós apresentação teatral em Macuco na noite de rabéns!!!
08 de março.

“

O vereador Zé Estefani

O vereador Rominho ao lado da esposa e da
gestora de Cultura de Macuco - Naná, durante as
comemorações do Dia Internacional da Mulher no
centro da cidade.

O empresário cordeirense Leonan
Lopes comemorou o seu aniversário
no dia 07 de março. Desejamos muitas felicidades.Parabéns!!!

Ao lado, a santista e professora de Zumba no litoral Paulista, Majô,em
Macuco durante os festejos
de Carnaval, e, em um
close especial com o casal
de Porta Bandeiras da Escola de Samba Beija-Flor
de Macuco.
“Adorei o desfile! Muito
lindo! Todos estão de parabéns pelo brilhantismo
da festa”, disse Majô.

Venda de medicamento para
emagrecer pode ser proibida
A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quintafeira (09/03), em segunda
discussão, o projeto de lei
415/15, do deputado André
Ceciliano (PT), que proíbe a
propaganda, venda e uso de
medicamentos que contenham a substância chamada 2,4 Dinitrofenol ou DNP,
utilizada para acelerar o
metabolismo e provocar o
emagrecimento.
O uso da substância é
proibido em diversos países

e já foi alvo, inclusive, de
alerta global da Interpol, que
classifica a droga como "ilícita e potencialmente letal".
No entanto, o comércio ilegal ainda ocorre pela
internet. De acordo com o
projeto, as campanhas de
conscientização deverão
ser realizadas, enfatizando
os riscos da utilização da
substância, nas escolas das
redes públicas e privadas,
nos hospitais, nas clínicas
de saúde e nas academias
de ginástica.

“As autoridades internacionais já classificaram o medicamento como uma 'droga
ilícita e potencialmente letal'.
Após ingerir essa substância,
não há qualquer antídoto
para o DNP”, alerta o deputado. Os estabelecimentos
que descumprirem a norma
estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de
Defesa do Consumidor. Em
caso de reincidência, o estabelecimento poderá ter o registro de ICMS cassado.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro
Poder Legislativo
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Inexigibilidade de Licitação N. 008/2017
Partes:

O vereador macuquense ,
Zé estafini, começou o seu
mandato com uma série de
indicações ao Poder Executivo, entre elas, uma solução
para um problema que preocupava os motoristas da RJ
116 próximo ao Km 137 no
bairro Maravilha. A instalação
de apenas meia lombada na
pista estaria causando a imprudência de várias motoristas que trafegavam pelo local; com o intuito de desviar
da lombada eles invadiam a
faixa contrária , aumentando
as possibilidades de uma
posssível colisão frontal com

outros veículos.
Zé Estefani fez um encaminhamento à direção da
Rota RJ (concesionária responsável pela manutenção
das estradas no Km) para a
solução do problema dentro
dos padrões e normas técnicos inseridas no Código
Brasileiro de Trânsito.
“Muitas pessoas me procuraram para alertar sobre
o risco de acidentes, fui in
loco, e verifiquei o perigo e
encaminhei um ofício á Rota
solicitando a regularização
da situação, fui atendido
pelo dr Antonio Rogério - en-

genheiro da Rota que não
mediu esforços para atender
a solicitação, o pedido foi realizado já no mês de janeiro”, disse Estefani.
O vereador falou ainda em
entrevista ao Jornal O
MACUCO que, além do concerto do “meio quebra-molas” foi construído um outro
quebra-molas no sentido
contrário. Também será instalado próximo ao local da
lombada um PMV -Painel de
Mensagens Variadas que irá
informar em tempo real cenários da Rodovia.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro
Poder Legislativo
TERMO ADITIVO 001/2016
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 003/2015 QUE ENTRE SI FAZEM:
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO E SAPITUR SIST. ADM. PÚBLICA
INFORMÁTICA E TURISMO LTDA.
Por este tempo e na melhor forma de direito, nas disposições do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93,
alterada pela Lei nº 8.883/94, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO com
sede à Rua Júlio Silveira do Amaral, s/nº, Bairro Rodolfo Gonçalves, Cordeiro-RJ, devidamente
inscrita no CNPJ 32.553.034/0001-08, denominada CONTRATANTE, e de outro lado SAPITUR
SIST. ADM. PÚBLICA INFORMÁTICA E TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica de direito
Público Interno, com sede à Rua Monte Líbano, 55 – Cobertura 09 – Centro – Nova Friburgo –
RJ, devidamente inscrita no CNPJ: 01.563.165/0001-34, denominada CONTRATADA, aditam
o termo de “Serviços de Cessão de Sistemas de Módulos Informatizados de Contabilidade
Orçamentária, Financeira e Patrimonial, Tesouraria, Almoxarifado, Bens Patrimoniais e Folha de
Pagamento”, na forma das cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira: O presente aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo contratual por
mais 12 (doze) meses (01/01/2017 até 31/12/2017), nos termos do contrato originário, contados
a partir da assinatura dessa avença, podendo ser rescindido mediante notificação prévia com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

Contratante: Câmara Municipal de Cordeiro
Contratada: Centro Norte FM Stéreo Ltda.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual
este Termo Aditivo fica fazendo parte integrante, permanecem inalteradas.

Data da assinatura: 15/02/2017
Objeto: Prestação de serviços de natureza radiofônica para divulgação de atos, fatos e matérias
de interesse do Poder Legislativo e da população cordeirense.

E assim por estarem justas e de acordo, as partes assinam duas vias de igual teor do presente
instrumento, para um só fim de direito.
Cordeiro, 30 de dezembro de 2016.

Vigência: 15/02/2017 à 31/12/2017
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Mensais
Fundamento do Ato: Contrato de Prestação de Serviços através de inexigibilidade de licitação
autorizado pelo inciso II do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93
Dotação: 33.90.39.00 (Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica)
Cordeiro, 15 de fevereiro de 2017.
Elielson Elias Mendes
Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro
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Anísio Coelho Costa
Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro
(CONTRATANTE)
SAPITUR SIST. ADM. PÚBLICA INFORMÁTICA E TURISMO LTDA.
CNPJ: 01.563.165/0001-34
(CONTRATADA)
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