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OAB Cordeiro comemora
semana da Mulher

Foto/divulgação

Projeto cria curso de
aprimoramento para
Guardiões de Piscina
Foto/Macuco Esporte Clube

Em Macuco, o guardião Lázaro Crispim é o responsável no MEC
para evitar que ocorra afogamento.

A advogada Valéria Mello (4º à esquerda) é a presidente da OAB Mulher em Cordeiro.

A 45º subseção de Cordeiro, através da Comissão da OAB Mulher presidida pela adovaga Valéria Mello, realizou no
dia 08 de março em sua sede localizada no Shopping SerraViva uma programação festiva em comemoração ao Dia
internacional da Mulher (08 de março).
O evento foi aberto com um café da manhã, após, palestras com a coaching Flávia Japour, Christie Montechiari e
Lara Amaral e ainda sorteio de brindes.
“Ser mulher, é ser especial a vida inteira.Quero agradecer de coração as palestrantes Flávia Japour Reis, Christie
Montechiari e Lara Amaral, que gentilmente aceitaram o nosso convite para dividir conosco seus conhecimentos.
Agradeço a Hayane Castro que ornamentou nossa OAB com muito carinho e dedicação. Agradeço também ao nosso
ilustre presidente Dr Wilson Vietas Bragas e funcionários que estiveram presentes durante todo o evento nos apoiando. No mais, agradecemos a todos os colaboradores”, disse a advogada Valéria Mello.

WFG Elétrica / Tel.:(22) 2551-3755
Cel.:(22) 981446236
E-mail: wfgeletrica@gmail.com

Os guardiões de piscina,
prof issionais habilitados
pelo Corpo de Bombeiros
Militar, podem ser obrigados
a realizar curso de aprimoramento técnico. É o que
propõe o projeto de lei 712/
15, do deputado Filipe Soares (DEM), f oi aprov ado
pela Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira
(08/03), em primeira discussão. A Casa ainda votará o
texto
em
segunda
discussão.Segundo o texto,
o Poder Executivo poderá
realizar, a cada três anos,
atualização, treinamento e
aperf eiçoamento destes

profissionais. Esse processo deverá ser promovido
por meio de aulas práticas
e teóricas aplicadas pelos
Bombeiros. O guardião
deve ser maior de 18 anos
e pode atuar em clubes,
condomínios e instituições
de
ensino
com
piscinas.“Para evitar que
ocorra af ogamento, o
guardião de piscina é uma
figura de extrema importância, uma vez que, além de
ter acuidade na observação
das pessoas que estão na
área da piscina, prestará
também primeiros socorros
caso alguém necessite de
ajuda”, afirma o parlamentar.
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DETRAN PRESENTE Macuco sediou a primeira reunião do ano da rede
LEVA SERVIÇOS DE de Agentes de Desenvolvimento da Região Serrana
O prefeito Bruno Boaretto discursou sobre o Projeto
O evento contou com a presença de representantes de
VISTORIA PARA NOVA diversos
municípios da região, do prefeito Bruno Boaretto, Macuco Empreende e Incentiva e destacou a importância
da vice-prefeita Michelle Bianchini, dos representantes do do Microempreendedor Individual (MEI) para a geração
FRIBURGO
Legislativo Municipal, do SEBRAE, do presidente da Coo- de renda e desenvolvimento do Município.
O Detran vai subir a serra
e, na quinta-feira (15.03),
estará na cidade de Nova
Friburgo com mais uma
edição do Detran Presente.
Desta vez, o mutirão será
focado em um único serviço: a vistoria anual de veículos. O atendimento será
realizado das 9h às 16h, no
Parque de Eventos da Via
Expressa, no bairro de Olaria. Serão cerca de 50 funcionários à disposição dos
moradores da Região Serrana.
Os agendamentos para o
serviço já estão abertos.
Para realizar a vistoria anual dos veículos, será necessário fazer agendamento
prévio no site do Detran www.detran.rj.gov.br – ou
pelo telefone 08000204040. Os agendamentos já estão abertos.
“Observamos um crescimento da demanda reprimida para os serviços de vistoria na unidade de atendimento em Nova Friburgo.
No mesmo momento, já
buscamos soluções técnicas para ampliar o atendimento e, ao mesmo tempo,
estamos levando, mais uma
vez, o Detran Presente para
a cidade. Esta é a função
deste programa do Detran
minimizar os impactos e levar o serviço com mais agilidade para o cidadão”, explica Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.
Esta será a segunda vez

que o Detran Presente estará em Nova Friburgo. Em
outubro do ano passado, o
mutirão realizou 1.679 atendimentos. O serviço mais
procurado foi justamente o
da Diretoria de Veículos,
com 487 vistorias realizadas.
Mais de 83 mil atendimentos
O Detran Presente é um
mutirão de serviços que
percorre diferentes cidades
do Estado do Rio de janeiro
com o objetivo de diminuir
as demandas do cidadão.
O Detran Presente começou a ser realizado em 2017
e já passou por 25 cidades,
em 48 edições, onde foram
realizados 83.816 atendimentos. O mutirão passou
por Petrópolis, Saquarema,
Duque de Caxias, Três
Rios, Cabo Frio, Vassouras,
Rio de Janeiro (São Cristóvão, Complexo da Maré,
Francisco Bicalho, Aterro do
Flamengo, Barra da Tijuca,
Praça Mauá, Central do
Brasil e Rio Comprido),
Queimados, Campos dos
Goytacazes, Rio das Ostras, Quissamã, Carapebus, Belford Roxo, Niterói,
Volta Redonda, Carmo,
Sapucaia, Resende, Barra
Mansa, Nova Friburgo,
Bom Jesus do Itapaboana,
Nova Iguaçu, Angra dos
Reis, Macaé e Mesquita.

FEPRO 2018 terá
novidades e descontos

Na ocasião os Agentes de Desenvolvimento visitaram a
Sala do Empreendedor onde puderam ver um ambiente
estruturado, acolhedor e com um carro exclusivo para atender o Micro Empreendedor Individual - MEI. E fechando o
evento com chave de ouro os Agentes de Desenvolvimentos fizeram visita à indústria da Cooperativa de Macuco.

Fotos e fonte/Ascom Macuco

Funcionários da Prefeitura Municipal de Macuco e prefeito Bruno Boaretto empenhados para o desenvolvimento local

PARLAMENTARES JUVENIS ELEITOS
CHEGAM À ALERJ NESTA SEGUNDA-FEIRA
Uma reunião com 90 estudantes da rede pública de
ensino, cada um representando
uma
cidade
fluminense, todos com o
mesmo propósito: debater
política. É o que vai acontecer na Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), entre
os dias 12 e 16 de março,
quando acontecerá a 11ª
edição do Parlamento Juvenil da Alerj (PJ-Alerj) inclusive com sessões realizadas no plenário da Casa.
Durante uma semana,
meninos e meninas de quase todos os municípios
vivenciarão o dia a dia de
um deputado, discutindo
assuntos de interesse da
população, formando comissões, debatendo projetos de lei e votando os textos. A abertura do PJ-Alerj
será no Plenário Barbosa
Lima Sobrinho, no Palácio
Tiradentes, às 15h da próxima segunda-feira, pelo
presidente em exercício da
Alerj, deputado André
Ceciliano (PT).
Segundo o coordenador
do projeto, deputado
Wanderson
Nogueira
(PSol), a cada edição tem

se ampliado a participação
da juventude e constatado
uma nova consciência política. “Certamente será uma
edição histórica, com muitos temas importantes para
o nosso estado e o fortalecimento da nossa juventude que quer contribuir.
Estamos ansiosos por esse
momento em que os jovens
ganham ainda mais espaço
para o debate”, destacou
Nogueira, que está à frente
do projeto pelo terceiro ano
consecutivo.
"Temos estimulado o
engajamento dos alunos a
cada ano. No ano passado,
por exemplo, estudantes de
todos os municípios do Rio
foram eleitos. A participação
dos jovens no PJ-Alerj será
muito importante, pois eles
poderão conhecer um pouco mais o cenário político do
estado, desenvolver projetos e, também, despertar o
espírito de protagonismo
juvenil", afirmou o secretário de Estado de Educação,
Wagner Victer."
Será uma oportunidade
de conhecer pessoas com
o mesmo potencial que o
meu", disse o jovem

Gregory Peixoto, 16 anos,
eleito em Conceição de
Macabu,
no
Norte
Fluminense. "Tive conhecimento do projeto através de
um professor e não perderei a oportunidade para lutar em prol da educação
ambiental", destacou ele,
que apresentará projeto de
lei tornando obrigatória atividade extracurricular sobre
a preservação do meio ambiente dentro das escolas.
No último dia do evento,
os três projetos mais votados serão encaminhados ao
governador Luiz Fernando
Pezão, que irá apreciar os
textos, que poderão ser
transformados em lei.
Projetos aprovados
Pela primeira vez, desde
a criação do PJ-Alerj, dois
projetos de lei foram aprovados no ultimo mês, no
Plenário da Casa. Ambos
por unanimidade. Um de
autoria de Mariana Zilda, representante de Araruama,
Região dos Lagos, sobre
combate ao preconceito às
religiões. O segundo foi elaborado por Rodrigo
Pessanha, morador de
Conceição de Macabu, so-

bre a logística reversa para
resíduos sólidos de
tecnologia.
“É muito bacana saber
que eu pude fazer a diferença no meu estado. Mais ainda com uma lei tão importante como essa, que pode
mudar pra melhor a qualidade de vida das pessoas”,
destacou Rodrigo. Os dois
projetos, apresentados na
edição de 2015, serão agora apreciados pelo governador.
Sobre o PJ
O Parlamento Juvenil
teve sua primeira edição
realizada em 2003 e teve
sempre como finalidade,
aproximar os jovens da política e fazê-los participar
dela. Podem participar da
corrida eleitoral ao PJ - Alerj
estudantes de 14 a 17 anos
matriculados em escolas da
rede pública estadual.
O projeto tem a parceria
das secretarias estaduais
de Educação e de Esporte,
Lazer e Juventude. Educadores, professores e estudantes podem obter informações através do site:
www.parlamentojuvenil.rj.gov.br.

Foto/Divulgação PJ
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A Fepro - Feira da Promoção de Nova Friburgo - acontecerá de 4 a 8 de abril, das 13h às 22h, no Country Clube,
no centro da cidade. Além de novidades e descontos que
poderão chegar a 70%, o evento, já tradicional para quem
busca qualidade e preço, contará com uma praça de alimentação completa para atender bem ao público.
A Fepro terá uma programação cultural, como acontece
todos os anos, para que o consumidor, entre uma compra
e outra, possa também relaxar e desfrutar de um variado
cardápio, isso sem falar na brinquedoteca, para os pais
terem onde deixar seus filhos e irem em busca de bons
descontos em peças do vestuário masculino, feminino e
infantil, calçados, itens de beleza e artigos para decoração.
Uma das novidades que a Teia de Eventos - organizadora
da feira – revela, é o caminhão-camarim da Bio Extratus,
com um salão de beleza de deixar qualquer um com vontade de se cuidar. “A Estação Saúde também estará presente na Fepro com um super espaço dedicado aos bebês e a beleza! Teremos teatro Infantil, promoções relâmpagos, e muito mais! Um evento para aquecer a economia, mas também de lazer!”, comenta Edson Almeida (Biá),
da Teia.
No mesmo período da Fepro acontecerá o Salão Noivas e Festas, no salão social do clube, com muitas novidades. O ingresso único, para visitar os dois eventos, custará R$3,00 (três reais). Informações sobre o evento:
teia@teiadeeventos.com.br ou (22) 2522-6942.
A FEPRO, organizada pela Teia de Eventos, conta
com o patrocínio do SEBRAE, Healt Club, Grupo SAF e
Alpendorf; apoio da FACERJ, ACIANF, FAOL, Rota 116,
Fri On Line; e apoio institucional da Prefeitura Municipal
de Nova Friburgo, Nova Friburgo Convention & Visitors
Bureau e Nova Friburgo Country Clube.

perativa Sr. Silvio Marini, dos gerentes das instituições
bancárias, da Associação Comercial e dos agentes de desenvolvimento da região.
Na reunião foram tratados diversos assuntos referentes
ao desenvolvimento regional e ao planejamento estratégico da Rede para o biênio 2018-2019.

Colaboradores: Noemi Laje, Iesa de Paiva, Thiago Dias,
Leonardo Bessa, Greice Keli e Eduardo Neiva.
Tiragem: 4 mil exemplares.Circulação: Macuco,
Cordeiro, Cantagalo, São Sebastião do Alto , Bom Jardim e Trajano de Moraes
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Dois milhões de brasileiros 1ª Conferência da Cidade: a
sofrem de fobia no trânsito história de Mão de Luva em
Estudiosa sobre o assunto classifica em três grupos pessoas que sofrem
de transtornos no trânsito
Diferentes posturas e
comportamentos são facilmente identificados em
condutores de veículos.
Eles podem percorrer o
mesmo trajeto, demorar o
mesmo tempo presos em
engarrafamentos, dirigir
veículos iguais e, mesmo
assim, terem sensações
distintas ao dar a partida.
Entre tantos perfis, um em
especial merece atenção:
aqueles que têm pânico ao
dirigir, encarando essa atividade corriqueira como
um momento de pressão
e estresse. De acordo com
a Associação Brasileira de
Medicina de Trânsito
(Abramet), dois milhões de
brasileiros não dirigem por
medo. As mulheres são a
maioria e somam 75%
desse número. A Perkons
ouviu uma especialista no
assunto para entender
melhor o que faz tantas
pessoas vivenciarem esse
temor.
A jornalista Fernanda
Jashchenko Circhia, de 25
anos, é um desses casos.
Antes de começar a dirigir,
acreditava que seria uma
motorista feliz. Tirou carteira aos 19 anos e a expectativa era alta. “Eu adorava fazer as aulas práticas
na autoescola. Estava
empolgada e continuei a
dirigir por dois meses, sem
problemas, depois que tirei
o
documento”,
relembra. No entanto, um
episódio tirou Fernanda da
“rota”. Ela perdeu o controle do veículo na garagem
do prédio onde morava e
acabou batendo na parede. “Isso me traumatizou.
Fiquei me sentindo muito
mal, frustrada com a situação. Depois da batida comecei a dirigir com muito

medo, desde a hora de tirar
o carro na garagem. Era uma
atividade que eu gostava e
que começou a se tornar
muito chata e percebi que
tenho medo do trânsito, de
bater em alguém, de que alguém bata em mim, de causar estragos”, desabafa.
Neuza Corassa estuda o
assunto há 20 anos e é autora do livro “Vença o medo de
dirigir”. Ela diz que esse tipo
de transtorno atinge, em geral, pessoas extremamente
responsáveis. “Elas são
confiáveis, detalhistas e sensíveis. Apresentam um alto
grau de exigência consigo
mesmas e se preocupam
com os outros. Comumente,
imagina-se que quem tem
medo de dirigir não domina
o carro. Isso pode ser em
parte verdadeiro, mas não é
tudo. O que atormenta grande parte dos fóbicos da direção é a fobia social, que
corresponde ao medo da
desaprovação do outro”,
conta Neuza.
Síndrome do carro na
garagem
A psicóloga classifica as
pessoas que sofrem de
transtornos no trânsito em
três grupos. No primeiro estão aqueles que nunca se
aprovam. Eles possuem habilitação, mas, apesar da
chancela, o elevado grau de
exigência pessoal os impede de se sentirem aptos a
dirigir. “Chegam a pensar
que o teste foi fácil e têm
medo de procurar ajuda e
não serem compreendidos”,
observa.
Há também o grupo de
pessoas que desiste de tirar
a carteira de motorista antes
mesmo de passar pelo exame. Elas iniciam as aulas,

mas não seguem adiante,
em razão do medo da reprovação. “Não é por falta
de competência. Elas preferem sair de cena antes
que alguém as reprove e,
provavelmente, isto não iria
acontecer, pois são pessoas que estão sempre se
destacando no que fazem,
seja no trabalho, família ou
comunidade.
No terceiro grupo estão
os indivíduos que esperam
a hora da aposentadoria
para começar a dirigir. “Parece que precisam parar
tudo para poder cuidar apenas desse assunto. Não
conseguem perceber o ato
de guiar um automóvel
como sendo uma atividade
normal em suas vidas”.
Corassa também explica
que existem transtornos de
diferentes níveis, avaliados
pelo grau de sofrimento
causado pelo ato de dirigir.
“Quando as pessoas deixam a atividade de lado e
são acometidas pela
“síndrome do carro na garagem”, o transtorno é classificado como fobia”, esclarece. As manifestações físicas mais comuns entre
elas são noites mal dormidas, tremedeira nas pernas,
transpiração excessiva e
taquicardia – comuns a outras fobias. Na opinião da
psicóloga, é preciso ter paciência e apoiar quem enfrenta o problema. “São
pessoas com capacidade
intelectual muito boa e
acostumadas a resolver coisas complexas. Porém, o
receio produz a dificuldade
e faz com que não consigam realizar a prática. Elas
precisam desbloquear o
medo, no tempo delas”, orienta a psicóloga.

CIGARROS FORAM OS
PRODUTOS MAIS
CONTRABANDEADOS NO
BRASIL EM 2017
O cigarro foi o maior alvo
de contrabando no Brasil
no ano passado. O crime
foi um dos responsáveis
pelos R$ 146 bilhões que
o país deixou de arrecadar
em 2017. A informação foi
apresentada pelo presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencial (ETCO),
Edson Vismona, durante
audiência pública realizada na manhã desta sextafeira (09/03) pela Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
De acordo com
Vismona, os cigarros representaram 67,44% dos
produtos ilegais apreendidos no país em 2017. No
ano passado, 48% dos cigarros consumidos no Brasil foram fruto de contrabando. "Esses itens vêm
principalmente
do
Paraguai, devido aos impostos baixíssimos do

país, que favorecem a produção. Dos 67 bilhões de cigarros que o Paraguai produz anualmente, apenas 2
bilhões são consumidos pelos próprios habitantes. O
resto é exportado e, muitas
vezes, contrabandeado",
afirmou.
Perdas com sonegação
A estimativa do ETCO é de
que a sonegação de impostos causou a perda de pelo
menos R$ 46 bilhões que
seriam arrecadados em
2017. Desse número, pelo
menos R$ 9 bilhões foram
perdidos por conta dos cigarros comercializados no país
ilegalmente. Os outros produtos campeões de perdas
de arrecadação por conta de
sonegação e contrabando
foram roupas e medicamentos.
O deputado Paulo Ramos
(PDT), integrante da Comissão de Segurança, afirmou
que irá propor o debate do
tema no Fórum Permanente
de
Desenvolvimento

Estratégio do Estado do
Rio. "No Fórum poderemos
aprofundar esse debate, ao
envolver mais entidades
empresariais
e
fiscalizadoras do crime na
discussão. Não podemos
deixar que nosso país continue sofrendo tantas perdas financeiras por conta do
comércio irregular de produtos ilegais", declarou.
Também estiveram presentes na audiência o deputado Luiz Paulo (PSDB),
Natan Schiper, representante da Federação do Comércio do Estado do Rio de
Janeiro (Fecomércio-RJ),
Tatiana Abranches, representante da Federação das
Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro(Firjan-RJ), o delegado Celso Ribeiro, da
Delegacia de Repressão
aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM),
e José Roberto Lima, Superintendente Regional da
Polícia Rodoviária Federal.

documentos do século XVIII

Conferência acontece no dia 09 de Março, Aniversário de
Cantagalo e Dia da Consciência Histórica e Cultural do município
Na próxima sexta-feira,
dia 09 de março de 2018, a
cidade de Cantagalo comemora os seus 204 anos. A
Câmara Municipal de
Cantagalo e o Centro de
Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo
(CMPD-CAN) irão brindar a
todos os munícipes com um
evento especial. No dia do
aniversário do município,
quando também é comemorado o Dia da Consciência Histórica e Cultural de
Cantagalo, será realizada
na sede do legislativo
cantagalense, a partir das
19 horas, a 1ª Conferência
da Cidade, com o tema
“Manuel Henriques, o “Mão
de Luva”, nas Fontes Documentais do Século XVIII”.
O evento contará com a
participação de importantes
historiadores brasileiros. O
Professor Doutor Rodrigo
Oliveira será o conferencista e terá como debatedora
a Professora Doutora Sheila
de Castro Faria. Para mediar o encontro, o Vereador
e Professor Especialista
João Bôsco de Paula Bon
Cardoso, um dos responsáveis pela realização da
Conferência.
O tema da conferência foi
assunto do mestrado do
Professor Rodrigo Oliveira,
que concluiu o Pós-Doutorado em 2016, na Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Doutor na linha "História Social da Cultura" no
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), possui graduação em História pela
Universidade Federal de
Ouro Preto, concluído em
2005, e Mestrado em His-

Foto/Ascom Câmara Cantagalo

O vereador
e professor
João Bosco

tória pela Universidade Federal de Juiz de Fora, realizado em 2008.
Rodrigo Oliveira desenvolve pesquisas sobre a
criminalidade coletiva e justiça do século XVIII, focando
na atuação de quadrilhas de
salteadores e bandoleiros e
nas relações destes personagens com as elites locais.
Segundo o Vereador e Professor João Bôsco, esse é
o principal tema da Conferência. “Uma boa parte do
trabalho de mestrado do
conferencista foi exatamente sobre o bando de Mão de
Luva, um personagem muito importante na história de
Cantagalo”, afirma Bôsco.
Já o Presidente da Câmara de Cantagalo, Ocimar
Ladeira (Pulunga), afirma
que o evento é importante
para comemorar a data
magna da cidade de
Cantagalo. “Essa conferência entrará para a história de
nossa casa legislativa e irá
marcar a maior data come-

morativa de nosso município, elevando a história e a
cultura de nossa cidade e
demonstrando para nossos
cidadãos a preocupação
que a Câmara de Cantagalo
tem em recordar este dia”,
destaca Pulunga.
Manuel Henriques, o “Mão
de Luva”
Manuel Henriques era o
nome do lendário Mão de
Luva. Para os romancistas,
foi um importante nobre
português que conquistou o
coração da então princesa
e futura rainha Dona Maria
I, numa relação amorosa
tumultuada, onde não faltaram promessas eternas, fugas em navio e muita paixão. Para os historiadores,
um aventureiro que se instalou nos Sertões de
Macacu, atual região do
município de Cantagalo,
onde liderou um grupo de
exploradores de ouro.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 05/2018
PREGÃO: 78/17
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Macuco
CONTRATADA: Cordeiro J.J. Center Ltda
OBJETO: Aquisição de combustível (gasolina comum)
VALOR: R$340.830,00
VIGÊNCIA: 15/02/2018 A 31/12/2018
PROCESSO: 106/17
ASSINATURA: 15/02/2018
Adivar Exposto de Souza da Silva
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 06/18
PREGÃO: 83/17
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Macuco
CONTRATADA: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
OBJETO: Aquisição de óleo diesel S - 10
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A equipe de mulheres trabalhadoras do Múltiplo Uso desfrutaram de uma tarde agradável
no Dia Internacional da Mulher participando de um deliciosa chá da tarde e com direito a
brindes.
Foto/reprodução facebook

Parabéns aos jogadores e comissão técnica do Macuco Esporte Clube pela vitória por 2
a 0 neste domingo sobre a boa equipe do Bibarrense, em Duas Barras, pela Super
Copa Noroeste.
Foto/reprodução facebook

Parabéns!!!
E quem completa mais
uma primavera é o
cordeirense Gilson Afonso
Menezes, piscicultor, casado com Rosemary de Paiva
Menezes e pai de Thais
Menezes, Thiago Menezes
e Carmem Geane Meneze;
ele é o vovô coruja da
Letícia, essa gatinha toda
fofa e feliz da vida em um
close em comemoração ao
aniversário do “vozão”.
A equipe do Jornal O
MACUCO deseja muitas
felicidades e muitos e muitos anos de vida!!!

O vovô Gilson Menezes e a gatinha Letícia

Academia de Letras em
Nova Friburgo abre vagas
para jovens escritores
Ao todo, são sete cadeiras disponíveis. Interessados devem apresentar
currículo e livros já publicados
Academia Friburguense
de Letras (AFL), em Nova
Friburgo está com sete
vagas abertas para interessados em fazer parte
da institutição. Segundo
Tereza Malcher, presidente da AFL, as inscrições
são para as cadeiras do

"anexo jovem", voltada para
escritores de 16 a 29 anos.
Os candidatos devem levar até o dia 30 de abril uma
carta informando por qual
motivo pretende fazer parte da academia. Também é
necessário apresentar três
exemplares de um livro pu-

blicado na versão impressa ou virtual e um curríclo.
A Academia Friburguense de Letras fica na
praça Getúlio Vargas, 57,
no Centro, e funciona de
terça a sexta-feira, das 13h
as 16h.

(Foto: Divulgação/AFL)

Academia Friburguense de Letras tem sete vagas para escritores jovens

Parabéns pelo aniversário do gatinho cordeirense Luiz Felipe Wermelinger; a data celebrada no dia 09 de março reuniu familiares e amigos. Ao lado do aniversariante a titia
coruja Solange Tiberto, desejando muitas felicidades e muitos e muitos anos de vida.
Parabéns Luiz Felipe!!!

Caixa E. F. abre estágio de
nível médio, técnico e
superior em todo Brasil
A Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo para vagas de estágio
para candidatos de nível
médio, técnico e superior.
As vagas são para os estados do Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia,
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraná,
Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Gran-

de do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina,
São Paulo, Sergipe e
Tocantins.
As inscrições e as provas
serão on-line realizadas do
dia 5 de março às 23h59 do
dia 14 de março, pelo link
http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/
index_caixa_processos_mar18.asp.
O candidato deve estar
cursando o 1º ao penúltimo
semestre do curso; ter disponibilidade para estagiar

em regime de 25 horas semanais compatíveis com o
horário da vaga; ter idade
mínima de 16 anos.
A bolsa-auxílio é de R$
400 ou R$ 500 e há auxílio
transporte de R$ 130.
Outro edital é para estudantes de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia
agrônoma/agrícola, engenharia mecânica e engenharia de telecomunicações
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