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Terceiro lote de saque das contas
inativas vai liberar R$ 10,8 bilhões
Na próxima sexta-feira (12), a Caixa dará início ao pagamento do terceiro lote das contas inativas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). Serão beneficiados os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto. Segundo a
vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa, Deusdina Pereira, R$ 10,8 bilhões serão liberados para saque.Durante
transmissão ao vivo no Facebook, ela afirmou que haverá horário de funcionamento diferenciado para as agências no
sábado (13), segunda-feira (15) e terça-feira (16). No fim de semana, o atendimento será de 9h às 15h. Já nos outros dias,
as agências vão abrir duas horas mais cedo para pagamento exclusivo de contas inativa.
Deusdina relatou ainda que 7,6 milhões de trabalhadores serão beneficiados nessa terceira etapa do calendário. Até a
última atualização, a Caixa informou que R$ 16,6 bilhões foram sacados por trabalhadores. Quem perdeu as datas para
saque pode fazer a retirada até 31 de julho, mesmo que seu período marcado no calendário tenha passado.
Para valores até R$ 1,5 mil, o trabalhador precisa apenas do cartão cidadão para fazer o saque. Para valores até R$ 3
mil, é possível sacar também em correspondentes da Caixa e loterias. Acima de R$ 3 mil, é necessário procurar uma
agência da Caixa e levar a carteira de trabalho, que contém o termo de rescisão do contrato de trabalho.
Foto/divulgação

Macuco vacina
contra a gripe
A Secretaria Municipal de Saúde informa que acontecerá
no dia 13/05/2017, sábado, o dia D da campanha de vacinação contra a influenza, de 08h às 17h nas estratégias de
saúde da família da volta, reta e no centro de saúde de
Macuco.
Deverão procurar uma das unidades para se vacinar, levando a caderneta de vacinação, as pessoas a partir de 60
anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes públicas e privada, gestantes, mulheres
de até 45 dias após o parto e portadores de doenças crônicas com receita médica.

Alistamento Militar 2017
em Bom Jardim
A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, sob a presidência do deputado Estadual Edson Albertassi, aprovou no dia
03 de maio, a tramitação de Projeto de Lei, a qual ele também é um dos autores, que determina que todos os programas
de construção de habitações populares ou de lotes individuais promovidos pelo Governo estadual deverão garantir o
direito preferencial aos beneficiários do Aluguel Social.

Os jovens que completam
18 anos em 2017 devem
procurar a Junta de Serviço
Militar de Bom Jardim para
se alistar. O alistamento é
necessário para diversas circunstâncias, tais como:
emissão de passaporte e título de eleitor, inscrição em
concursos públicos, por
exemplo. Além disso, com o
documento em mãos, o adolescente estará em dia com

a pátria.
Para o cadastramento é
necessário levar a certidão
de nascimento ou casamento, CPF e duas fotos 3x4
com fundo branco.
A JSM de Bom Jardim localiza-se na Rua Miguel de
Carvalho, em frente à Caixa
Econômica Federal.
Quaisquer informações, ligue: 2566 2500.
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IMMT –
Momentos de
Transpiração
Por Eduardo Neiva
Apesar de noticiado na mídia local o IMMT existia somente no papel. Tudo para se construir. Além disso, alguns recursos destinados à implantação da Sede Regional do Rio de Janeiro da SBM (Sociedade Brasileira de
Metrologia) foram arcados pela contabilidade pessoal do
Mestre em Metrologia. Certamente que a maioria dos leitores não detém essas informações, mas a paixão pela
causa impulsionava as ações e a história ia sendo
construída.
No início só existia o Diretor Geral do IMMT. Um pouco
antes, o mesmo ajudou na construção de uma sala (de
madeira), servindo como auxiliar dos carpinteiros, cedidos
na época pela Secretaria de Obras, podendo então ser
considerado como as primeiras instalações do Instituto.
A acomodação foi estabelecida em cima da antiga
biblioteca, que servia aos estudantes da Universidade
Federal Fluminense, quando funcionava na Escola
Municipal Ancyra Gonçalvez Pimentel.
Um fato interessante de ser relembrado e registrado:
como só existia a figura do Diretor Geral o IMMT não
tinha quadro de pessoal próprio. Com isso, o papel de
Diretor tinha que ser desdobrado, por muitas vezes, em
diversas atividades, tais como de secretaria, telefonista,
motorista (com recursos próprios) e serviços gerais.
Podemos reconhecer na prática, em função da vivência
dos processos envolvidos nas organizações, sobre a
importância de todas as profissões e tarefas que cada
profissional desempenha para gerar os produtos e
serviços objetos de qualquer instituição.
Outro fato curioso se concentrava na dimensão do IMMT,
sendo considerada de envergadura elevada. Assim, as
imag ens geradas e absorvidas pela sociedade
org anizada eram de grande expectativa. Outra
aprendizagem adquirida na ocasião: as estruturas físicas
são importantes, não restando nenhuma dúvida sobre
essa questão, mas ter profissionais com reconhecimento,
credibilidade profissional, boas relações sociais e,
principalmente, motivados formam as verdadeiras
condições que asseguram a razão de ser das
organizações.
Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas a
dedicação e foco nos objetivos mantiveram a “chama da
esperança” acesa. Ainda não temos, apesar de todo esse
tempo passado, algumas explicações, digamos mais
racionais, para a manutenção do espírito desbravador. A
noção que temos hoje, tentando projetar um breve “olhar”
para o passado, é que as atitudes de nunca ter desistido
de buscar os sonhos vislumbrados podem ter auxiliado a
sensibilizar outras personagens a continuar apoiando o
projeto.
O sonho chamado IMMT continuava a ganhar adeptos e
se tornando cada vez mais conhecido. Assim, no ano
2000, num a articulação com profissionais que
trabalhavam em conceituadas organizações (nas esferas
municipal, estadual e federal), o Instituto lançou um curso
pioneiro no município. A ementa abordava sobre parte
da gestão da qualidade nos trabalhos desenvolvidos na
área da saúde, com foco na biossegurança. Naquele
momento se consolidava a paixão pelas aplicações da
ciência metrologia nesse campo de atuação da sociedade
humana.
Eduardo Batista 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.
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Secretaria de Educação adota
atitude pioneira em Cordeiro
Professores mediadores atenderão alunos com necessidades especiais
A Prefeitura de Cordeiro,
por intermédio da Secretaria de Educação, adotou
uma atitude pioneira e bastante elogiada pela opinião
pública ao contratar, através
de um Processo Seletivo
Simplificado, 15 professores mediadores que irão trabalhar nas Unidades Escolares do Município, auxiliando os professores docentes
nos serviços da educação
inclusiva com alunos portadores de necessidades especiais.
Estatísticas idealizadas
pela Coordenadoria Pedagógica de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal
de Educação, sob liderança
da professora Laís Prata, a
Rede Municipal de Ensino
conta atualmente com 56
alunos que necessitam de
um acompanhamento mais
personalizado e um atendi-

mento especializado para
obterem sucesso na aprendizagem, além de adquirirem oportunidades para
progredir nos estudos e participar da sociedade de forma plena.
Segundo Laís Prata, a
Secretaria de Educação de
Cordeiro deu um passo importante e marcou um momento histórico na educação pública da cidade. “É
extremamente necessário
acreditar que a Educação
Inclusiva é uma realidade.
Estamos caminhando para
que nossas crianças portadoras de necessidades especiais sejam atendidas dignamente nas escolas públicas”, enfatizou a professora.
O secretário de Educação,
professor Luiz Antonio Cavalheiro, entende que a inclusão não é uma utopia

como muitos insistem em
acreditar. Ao contrário, ele
defende que é fundamental a
união de forças para que todos os profissionais do segmento trabalhem pela educação dessas crianças, especialmente para que elas tenham a possibilidade de
aprendizagem que muitos
ainda desconhecem. “Vejo
que cada uma, ao seu jeito,
pode avançar nos estudos e
mostrar ser capaz de estar
inserida na sociedade. Precisamos fazer ainda mais, porém, em menos de seis meses de gestão já demos um
passo bastante significativo
nesta área”, garante Luiz Antonio.
Vale reafirmar que a Educação Inclusiva trabalha a diversidade inerente à espécie
humana, buscando perceber
e atender às necessidades
educativas especiais de to-

dos os alunos, em salas de
aulas comuns, num sistema
regular de ensino e de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. Os mediadores, assim denominados por terem se especializado para o atendimento
a estas crianças, possuem
amplo currículo que inclui o
domínio de LIBRAS (linguagem brasileira de sinais) –
utilizada para que crianças
com deficiência auditiva se
comuniquem mais facilmente – entre outros cursos
que fazem da inclusão dos
educandos com deficiência
(intelectual, física, auditiva,
visual e múltipla), transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades, uma possibilidade
real, que agora tem contornos positivos nas escolas.

Estadão mostra quanto custa a
corrupção no Brasil
Criada pela FCB Brasil
para o Estadão, a plataforma digital De Real para Realidade, traz para os leitores
do portal Estadão.com.br a
noção exata de quanto custa a corrupção no Brasil.
Prestar este serviço ao leitor é um complemento da
atividade inerente ao jornalismo. No site do jornal é
possível calcular como poderiam ter sido aplicados,
em bens e serviços públicos, os valores desviados
pela corrupção.
Por exemplo: com uma
denúncia de desvio de R$
316 milhões, a ferramenta
mostra que esse valor poderia significar 2.257.1428
vacinas H1N1; 15,8 mil ambulâncias ou ainda 0,316 km
de linhas de metrô. Para

complementar a informação, o conversor da moeda
da corrupção mostra, na
sequência dos valores, as
notícias no site do jornal
onde aquele investimento
poderia fazer a diferença e
melhorar a vida das pessoas.
Para garantir o funcionamento ideal, o serviço foi
implementado para testes
em setembro de 2016, e em
fevereiro deste ano, a ferramenta estava completa, capaz de converter automaticamente o valor informado
nas notícias com denúncias
de corrupção em coisas palpáveis como ambulâncias,
vacinas, merenda escolar,
medicamentos, quadras esportivas e muitas outras,
além de infográficos

interativos. Para o lançamento nacional, foram veiculados
anúncios no jornal e posters
com
exemplos
de
infográficos das conversões.
O script inserido no portal,
que monitora a navegação do
usuário, “percebe” quando o
internauta estiver lendo matérias que contenham palavras
relacionadas
à
corrupção e citem números
em reais (R$). Essa matéria
será considerada “elegível” e
todos os seus valores serão
destacados para o usuário.
Conforme ele role o mouse
(ou passe o dedo, na versão
mobile) sobre os números,
aparecem sugestões de itens
para conversão. Ao selecionar o item, o usuário é
redirecionado ao serviço De

Real para Realidade, que
exibirá a conversão do valor,
contextualizada com diversos itens, bens ou melhorias
que poderiam ter sido adquiridos.
A ferramenta é inédita,
sem paralelos no Brasil e no
exterior, e visa a tangibilizar
os números da corrupção e
a dimensionar seu tamanho.
“O objetivo é ajudar a
dimensionar como esse dinheiro impactaria a vida da
população. Mais do que informar, usamos a tecnologia
e a inovação para ir além da
notícia. É uma forma de
aprofundar o conteúdo que
produzimos. ”, afirma Marcelo Moraes, diretor de
Marketing Publicitário do
Estadão.

Parlamentares legislam em causa
própria para teremperdoadas as
próprias dívidas com a União
De forma relâmpago, uma
Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou na
tarde do dia 04 de maio, a
Medida Provisória (MP)
766/17, sobre o Programa
de Regularização Tributária
(PRT), conhecido como
Refis. A MP aprovada concede descontos de 99% em
multas, juros e encargos da
Dívida Ativa da União e foi
relatada pelo deputado
Newton Cardoso Júnior
(PMDB/MG), da base do
Governo, cujas empresas
devem ao Estado mais de
R$ 67 milhões. A MP serve

como benesse pra que deputados e senadores aprovem as reformas pretendidas pelo Governo Federal.
"Em um país sério, um
grande devedor, sendo parlamentar, nem sequer votaria uma Medida dessas. No
Brasil, um deputado que é
grande devedor, que deve
mais de R$ 67 milhões à
União e que é da base do
Governo, foi designado para
relatar a MP 766, que
prestigia o mau pagador em
detrimento do bom. Newton
Cardoso autoconcedeu
99% de descontos para

suas próprias dívidas com a
União", denunciou Achilles
Frias, presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores
da Fazenda Nacional SINPROFAZ.
Os Procuradores da Fazenda Nacional são constitucionalmente responsáveis pela
cobrança da Dívida Ativa da
União. Eles concentram seu
trabalho nas cobranças acima de R$ 1 milhão, ou seja,
dívidas oriundas de grandes
devedores. A carreira dos
Procuradores da Fazenda
Nacional, no entanto, está
sucateada e sobrecarregada:

os sistemas de informática
utilizados são ultrapassados
e não há carreira de apoio.
A aprovação da MP, que
segue para deliberação em
plenário, e o sucateamento
da Procuradoria da Fazenda Nacional demonstram
que o Governo Federal não
tem interesse na cobrança
dos grandes devedores. Assista à denúncia feita pelo
presidente do SINPROFAZ
durante audiência pública
da CPI da Previdência:
https://www.youtube.com/
watch?v=dI939MU43_8&feature=youtu.be

O projeto Novo Olhar e Isenções foi
Tel: (22) 2554-1221 realizado em Macuco
Foto/reprodução facebook
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Elisangela de Paiva Mtb/RJ: 32231
Assessora Jurídica: Valéria de Mello
Diretor: Lázaro Crispim Gonçalves
Colaboradores: Noemi Laje, Iesa de Paiva, Thiago Dias,
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Circulação: Macuco, Cordeiro, Cantagalo, São Sebastião
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“ Os conceitos e opiniões emitidos, não refletem
obrigatoriamente a opinião do Jornal O Macuco”

Foi realizado em 28 de
abril no CIEP Municipalizado Honório Peçanha (localizado no bairro Reta) o
projeto Novo Olhar e
Isenlções. A ação ofereceu,
gratuitamente, exames
oftalmológicos e doação de
óculos para pessoas acima
dos 40 anos de idade.
Um outro serviço disponibilizado pelo projeto, foi
isenção de taxa para retirada da segunda via de documentos, como carteira de
identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e
habilitação para casamento.

A ação é desenvolvida pela Secretaria de Estado Assistência Social e Diretos Humanos,
através da Fundação Leão XIII, com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Macuco.
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PORTARIA BOM PREVI Nº 025/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.
O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - BOM PREVI, no uso de
suas atribuições, com o fulcro no art. 58, I e XII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de março
de 2001,
Considerando, o posicionamento do TCE-RJ, item 03, 1 e 2, fls. 112 – verso, do Proc. TCE-RJ
212.858-6/2013;
Considerando, a Portaria nº 174, de 19 de abril de 2017, da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim – RJ, Publicada em 21/04/2017, Ed. 315, pág. 19, do Jornal O Popular, tornando sem
efeitos os Termos da Portaria nº 396, de 24/10/1994, que incorporou 01 (um) ano, 07 (sete)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de tempo de serviço, em sintonia com o posicionamento do
referido órgão de Controle Externo (TCE);
Considerando, a nova Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de
Bom Jardim – RJ, computando o Tempo de Serviço de 34 (trinta e quatro) anos, 01 (um) mês e
28 (vinte e oito) dias;
Considerando, o Parecer Jurídico que, diante do tempo de serviço computado e idade do
segurado, não faz jus à aposentadoria, seja integral ou proporcional; e
Considerando, o Termo de Ciência assinado pelo servidor, tomando conhecimento do
desdobramento do processo, tendo que se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura para o cumprimento do lapso temporal restante, estando de acordo,
R E S O L V E:
CESSAR os efeitos da Portaria BOM PREVI nº 007, de 15 de fevereiro de 2013, que concedeu
aposentadoria voluntária ao Servidor Sr. SEBASTIÃO ELY GOMES DE CASTRO, Tratador de
Animais, Matr. 10/1747-SMA, produzindo efeitos jurídicos e financeiros a partir de 01 de maio
de 2017, devendo retornar à Prefeitura Municipal de Bom Jardim – RJ.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 02 de maio de 2017.
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Assessoria Jurídica
Contrato: Termo Aditivo
Processo BOM PREVI nº 0245/2015 (Originário)
Processo BOM PREVI nº 046, de 31 de março de 2017 (1ª Prorrogação)
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93
1º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim
– RJ
Contratada:Alta Rede Network Provedor de Internet Ltda.ME
OBJETO:Serviço de Instalação de Provedor de Internet
PRAZO: 12 (doze) meses –01/04/2017a 31/03/2018.
VALOR: R$94,00 (noventa e quatro reais), mensal
Jornal O MACUCO, Edição nº 294, 09 de maio de 2017, página 03

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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Assessoria Jurídica
Contrato: Termo Aditivo
Processo BOM PREVI nº 0374/14 (Originário)
Processo BOM PREVI nº 056, de 06 de abril de 2016 (1ª Prorrogação)
Processo BOM PREVI nº 077, de 27 de abril de 2017 (2ª Prorrogação)
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93
2º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Sistemas de Administração Pública, Informática e Turismo s/s Ltda.
OBJETO:Serviços de Locação e Manutenção de Sistemas Informatizados de Elaboração de
Orçamento, Contabilidade Pública, Tesouraria, Almoxarifado, Bens Patrimoniais, Protocolo e
Recursos Humanos para atender ao Instituto.
PRAZO: 12 (doze) meses –01/05/2017a 30/04/2018.
VALOR:R$ 2.659,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), mensal.
Jornal O MACUCO, Edição nº 294, 09 de maio de 2017, página 03

Feira em Friburgo reúne produtos
naturais, fitoterápicos e cosméticos

Jornal O MACUCO, Edição nº 294, 09 de maio de 2017, página 03

Nesta quarta-feira , 10 de maio, das 13h as 18h, acontece a 5º edição da Feira da
Sociobiodiversidade, na cidade de Nova Friburgo. O evento reunirá cerca de 20 expositores em diferentes espaços da Usina Cultural Energisa. A entrada é gratuita.
A feira terá produtos agroalimentares, probióticos artesanais, fitoterápicos, cosméticos, subprodutos da biomassa, pães integrais, quiches, sorvetes veganos e outros itens.
Um dos objetivos do evento, segundo os organizadores, é identificar e fomentar a disseminação e comercialização desses produtos da Serra do Rio.
A Feira da Sociobiodiversidade é uma realização da Fundação Cultural Ormeo Junqueira
Botelho. A Usina Cultural fica na Praça Getúlio Vargas, 55, no Centro.

Justiça decreta prisão de jovem que
aplicava golpes de falso sequestro em
Nova Friburgo
A 2ª Vara Criminal de
Nova Friburgo, na Região
Serrana do Rio, decretou nA
SEXTA-FEIRA PASSADA
(05/05) a prisão preventiva
de um jovem de 24 anos,
suspeito de realizar golpes
por telefone, anunciando
falsos sequestros e extorquir moradores da cidade.
O rapaz está preso no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos
Goytacazes, no Norte
Fluminense, cumprindo
pena pelos crimes de roubo, estupro e corrupção ativa. A Polícia Civil está investigando o caso há um
mês.
Segundo Marcelo Maia,

delegado titular da 151ª DP,
o suspeito também irá responder por quatro crimes
de extorsão e formação de
quadrilha. Um mulher, de
28 anos, localizada em
Rios das Ostras também
está presa preventivamente. Ela é companheira do
homem que está preso e
aplicava os golpes. De
acordo com o delegado, ela
fornecia a conta bancária
para o depósito em dinheiro.
As investigações apontam que o suspeito fazia
cerca de 100 ligações, por
dia, de dentro do presídio,
para números residencias
de Nova Friburgo. As his-

tórias sempre envolviam filhos das vítimas e o valor em
dinheiro dependia do nível de
desespero da pessoa que
atendeu o telefone.
Desde o início deste ano,
seis casos de extrosão foram
registrados na 151ª DP. Em
2016, foram 21 crimes deste
tipo. A Polícia Civil informou
que comunicou a Secretaria
de Estado de Administração
Penitenciária (Seap) e pediu
a transferência do suspeito
para outro presídio.
Marcelo Maia afirmou que
existe uma outra investigação
em andamento para prender
os demais integrantes da
quadrilha, de dentro e de fora
da cadeia.
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“Que minha coragem seja
maior que meu medo e que
minha força seja tão grande
quanto minha fé”.
Anônimo

Por Elisangela de Paiva
Fotos/Reprodução facebook

Curso de culinária
A Prefeitura de Bom Jardim oferece, entre os dias 23/05 a
08/06 (terças e quintas-feiras), um curso de culinária. A inscrição deve ser feita no Galpão Cultura, a um custo de 15
reais.

Vestibular Cederj: última
semana para inscrições
São mais de 7 mil vagas de ensino a distância em
sete universidades públicas

Rogério Serrano em companhia da esposa- Angelica Medeiros

O advogado cordeirense Rogério Serrano (em atuação
no Poder Legislativo) celebra, junto a familiares e amigos,
o seu aniversário no dia 13 de maio.
A equipe do Jornal O Macuco deseja muitas felicidades,
sucesso e muitos anos de vida. Parabéns!!!

O jovem bonjardinense e assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Bom Jardim,Thiago Dias Lattanzi, comemorou o seu aniversário, junto a familiares, no dia 02 de
maio. Na foto, entre a mamãe e o papai!
Parabéns Thiago! O jornal O Macuco deseja tudo de bom
e felicidades mil!!!

João Pedro Calvelli -12 de maio
* Parabéns aos aniversariantes de Macuco - Lohranna e
João Pedro!
Desejamos muito sucesso, saúde e felicidades.

Lohranna Oliveira -12 de maio

Vacinação contra Febre Aftosa
começou desde o dia 1º de maio
Campanha para imunização de bovinos e bubalinos, em qualquer
idade, vai até o dia 31
Começou no dia 1º de
maio em todo o estado a
primeira etapa anual de vacinação contra a Febre
Aftosa. Os produtores rurais
tem prazo até o dia 31 de
Maio para imunizar os animais de qualquer idade de
seus rebanhos bovinos e
bubalinos.
O secretário estadual de
Agricultura, Jair Bittencourt,
alerta que o fato do Estado
estar a 20 anos sem o registro da doença faz com
que muitos pecuaristas des-

conheçam as graves
consequências dessa enfermidade, tanto para a sanidade animal quanto para a
economia rural.
- É um marco importante
e que mantém o status do
Rio de Janeiro de área livre
de febre aftosa, com vacinação. Mas, não podemos
descuidar! É preciso agir
com responsabilidade, vacinar os animais e apresentar a declaração – frisou.
A expectativa é atingir a

imunização de 100% do rebanho bovideo fluminense,
que reúne mais de 2,4 milhões de cabeças.
O superintendente de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Paulo
Henrique Moraes, orienta os
produtores a adquirir a vacina nas lojas agropecuárias
autorizadas e a terem atenção na conservação do produto. A vacina deve ser transportada em isopor com gelo
e conservada em geladeira.

Os frascos devem ser mantidos refrigerados até o momento de sua aplicação.
- Os criadores devem estar
atentos também aos prazos
para a entrega da declaração
de vacinação nos Núcleos de
Defesa Agropecuária ou postos municipais no local de
sua propriedade, evitando as
multas - afirmou Moraes.
A declaração também poderá ser feita pelo próprio
produtor
na
página
www.agricultura.rj.gov.br.

Comissão debate legalização das drogas
como forma de redução
daEstilo!
violência
Moda Masculina com
“

O presidente da Comissão para Acompanhar o Cumprimento das Leis da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Cumpra-se), deputado Carlos Minc (sem partido) disse que a legalização das drogas pode reduzir o número
de homicídios no Brasil e auxiliar no tratamento de doenças cerebrais, através da utilização do Cannabidiol - uma
substância produzida a partir da maconha usada de forma medicinal para o tratamento de doenças. A afirmação foi feita
durante a audiência pública realizada nesta sexta-feira (05/05). “É um fato que a atual política de drogas aumenta a
violência”, disse Minc.
Segundo o delegado da Polícia Civil, Orlando Zaccone, a mudança na política de drogas resultaria em uma nova
gestão na segurança pública. "Temos que acabar com o traficante e, para isso, é preciso legalizar, controlar e regulamentar o consumo de drogas", disse. "O proibicionismo nunca proibiu todas as drogas. A legalização tem possibilidades reais de reduzir índices de homicídio e salvar vidas", completou. "O que mata não é o consumo, mas o confronto
armado", concluiu.
Uso medicinalO uso medicinal da maconha também foi debatido. Marilene Esperança, de 36 anos é mãe do adolescente Lucas Gabriel que tem síndrome de Rasmussen – que causa problemas neurológicos como a epilepsia. O jovem
é tratado com doses de Cannabidiol e conta com a assistência do neuropediatra Dr. Eduardo Favaret. Marilene contou
que seu filho não tem mais crises de epilepsia desde que o tratamento começou. "Os médicos me falaram que não
podiam fazer mais nada, então o Lucas tinha crise atrás de crise. Até que conheci o Dr. Eduardo e as coisas mudaram",
declarou. "Com 15 dias de tratamento já notamos mudança. Meu filho não andava, não tinha força nem para segurar o
pescoço. Graças a deus, ao doutor e à maconha, hoje o Lucas pula, corre e está 100% como qualquer outro adolescente normal", comemora.
Minc finalizou a reunião homenageando o Dr. Faneret com uma Medalha Tiradentes – o maior título do Parlamento
Fluminense – justificando que o médico ajuda a salvar muitas vidas com o tratamento a base do Cannabidiol.

Os interessados em prestar o Vestibular Cederj
2017.2 têm até quinta-feira
(11/5) para realizar a inscrição. Para o segundo semestre, o Consórcio Cederj
oferece 7.159 vagas em 15
cursos de nível superior. As
oportunidades são para ingresso em sete universidades públicas: Uerj, UFRJ,
UFF, UniRio, Uenf, UFRRJ
e Cefet.
As inscrições devem ser
feitas
pelo
site
www.cederj.edu.br/vestibular, mediante o pagamento
de R$ 85. O modelo de ensino é semipresencial, com
acompanhamento didático
nos polos do Cederj localizados em 32 cidades do
estado. Além da plataforma
de estudo online, os alunos
contam com material didático impresso, fornecido
gratuitamente. O diploma é
emitido pelas universidades
consorciadas sem qualquer
distinção do modelo de educação presencial.
Provas e avaliações
As provas serão aplicadas
no dia 10 de junho. Ao longo do curso, os alunos serão avaliados em atividades
presenciais (provas nos
polos) e a distância. O
acompanhamento didático
será feito por tutores nos
polos e nas universidades
consorciadas. As aulas começam no segundo semes-

tre de 2017. Enquanto estudam, os alunos podem tirar
dúvidas pela internet ou por
meio de um telefone sem
custo para ligações (0800).
Os cursos oferecidos pelo
Consórcio Cederj são bacharelados em Administração
(711 vagas), Administração
Pública (400) e Engenharia
de
Produção
(400);
tecnólogos em Gestão de
Turismo (250), Segurança
Pública (360) e Sistemas de
Computação (529); e licenciaturas em Ciências Biológicas (871), Física (375), Geografia (240), História (250),
Letras (300), Matemática
(830), Pedagogia (1.040),
Química (318) e Turismo
(285).
Os polos
Os polos da Fundação
Cecierj estão localizados em
Angra dos Reis, Barra do
Piraí, Belford Roxo, de Bom
Jesus do Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaguaí,
Itaocara, Itaperuna, Macaé,
Magé, Miguel Pereira, Natividade, Niterói, Nova
Friburgo, Nova Iguaçu,
Paracambi, Petrópolis, Piraí,
Resende, Rio Bonito, Rio das
Flores, Rocinha, Santa Maria Madalena, São Fidélis,
São
Francisco
de
Itabapoana, São Gonçalo,
São Pedro da Aldeia,
Saquarema, Três Rios e Volta Redonda.

Dia D do parlamento
juvenil é promovido
em todo estado
O Dia D de divulgação do
Parlamento Juvenil 2017,
um projeto da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Esporte
Lazer e Juventude, acontecerá nesta segunda-feira, 8
de maio. Em todos os 92 municípios do estado acontecerá alguma atividade relacionada ao PJ, promovida pelos deputados oficiais ou exparlamentares juvenis de
cada cidade. Coordenado
pelo deputado Wanderson
Nogueira (PSol) pela terceira vez consecutiva, o Parlamento Juvenil vai reunir
mais de 90 jovens na última
semana de novembro na
capital.
Deputados engajados
Diversos deputados da
Alerj estarão envolvidos no
Dia D de divulgação, sensibilizando os jovens sobre a
importância da política em
nossas vidas. O deputado
Wanderson Nogueira visitará Nova Friburgo, conversando com alunos de quatro
escolas. “Pelo terceiro ano
estamos tendo a oportunidade de coordenar o maior projeto de política para juventude do estado e queremos
bater todos os recordes. Fazemos questão de visitar escolas de Nova Friburgo, mas
outros deputados estarão
em suas regiões falando sobre o PJ. Estamos certos de
que empoderar a juventude
para as decisões políticas é

um dos caminhos para que o
Rio de Janeiro saia dessa crise”, destaca Wanderson.
O objetivo do projeto é
aproximar os jovens do parlamento fluminense, ampliar
a consciência política, formar
novas lideranças e oferecer
a oportunidade de estudantes
da rede estadual de ensino,
de 14 a 17 anos, do 1º e 2º
anos do ensino médio, defenderem projetos no plenário da
Alerj. As inscrições já estão
abertas
no
site
www.parlamentojuvenil.rj.gov.br e vão até o
dia 14 de maio.
Eleições
Após as inscrições, os alunos passarão pelo processo
eleitoral. O primeiro turno nos
colégios dos interessados,
ocorre no dia 24 de maio. É
quando os representantes
das escolas são escolhidos.
Já o segundo turno, quando
concorrem entre si todos os
candidatos da cidade, acontece no dia 14 de junho. No
final, as três cidades com
maior número de inscritos
poderão ocupar duas cadeiras no Parlamento Juvenil. A
capital, devido ao grande número de habitantes, já ocupa
três cadeiras. No total serão
97 jovens na semana de culminância do projeto.
A programação da edição
2017 contará com visitas a
projetos sociais, cursos de
oratória e comunicação e programações culturais, como a
ida ao Pão de Açúcar e ao
Museu do Amanhã.

