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Expo Artesanato Mundial
 chega ao Shopping Park Lagos, em Cabo Frio

As culturas do 
Brasil, Índia e Peru se 
mesclam em uma feira 
de artesanato que já 
percorreu o Brasil todo 
em diversos estados, 
a ExpoArte Artesana-
to Mundial, que chega 
à Cabo Frio, no Sho-
pping Park Lagos, de 
dezembro a março du-
rante o horário de fun-
cionamento do Sho-
pping. O espaço que 
contém sete estandes, 
um do Peru, outro da 
Índia, e dos estados 
brasileiros, Manaus, 
Minas Gerais, Paraná 

e Rio Grande do Sul. 
O estande mais 

procurado, do Peru, 
traz aos visitantes toda 
a cultura de Machu 
Pichu, com toucas, 
o sol que represen-
ta a crenças do povo 
inca e outros objetos 
como o xadrez, que 
são próprios dos es-
panhóis que deixaram 
sua marca no país, in-
fluenciando a cultura. 
Além das belezas das 
peças, os visitantes 
podem tirar foto com a 
Lhama, animal símbo-
lo desta parte do país, 

e aproveitar para bater 
um papo e aprender 
sobre esse lugar má-
gico.

A organizadora 
Eliana de Paula e seu 
filho Eduardo contam 
que a expectativa é 
a melhor possível, e 
que esperam uma boa 
circulação nos me-
ses de exposição no 
Shopping. A ExpoArte 
Artesanato Mundial, 
estará expondo de 
dezembro a março du-
rante o horário de fun-
cionamento do Sho-
pping Park Lagos.

Prefeitura de Iguaba Grande Sanciona Lei
que disponibiliza Diário Oficial Eletrônico

Projeto de Lei en-
caminhado pela Pre-
feita Grasiella Maga-
lhães é aprovado pela 
Câmara Municipal de 
Iguaba Grande; O qual 
foi sancionado pela 
Prefeita no dia 14 de 
dezembro; A Lei Nº 
1271/2018 institui o Di-
ário Oficial Eletrônico 
do poder Executivo e 
dos Órgãos da Admi-
nistração direta e in-
direta do Município de 
Iguaba Grande; tendo 
um prazo de 90 dias 
para sua adaptação. 

 A Lei Federal nº 
9.755/98, conhecida 
como Lei da Transpa-
rência das Contas Pú-
blicas, atribui caráter 
oficial às publicações 

realizadas pela inter-
net, ao determinar que 
o Tribunal de Contas 
da União criasse uma 
“homepage” na inter-
net para publicação de 
dados e informações 
relativos às contas pú-
blicas. Com isso, a Lei 
Federal nº 11.419/06 
valida o uso do Diário 
Oficial eletrônico, ao 
autorizar seu uso no 
âmbito do poder judici-
ário, em seus comuni-
cados dos atos proces-
suais. 

A implantação do 
Diário Eletrônico, que 
resultará em econo-
mia aos cofres públi-
cos, visa à eficácia e a 
transparência, em que 
o gestor deve divulgar 

os atos da Adminis-
tração Pública, a fim 
de conferir validade 
jurídica e permitir seu 
conhecimento pelos 
órgãos de controle das 
várias esferas gover-
namentais e pela so-
ciedade.

 As edições serão 
publicadas quinze-
nalmente no site da 
Prefeitura (http://www.
iguaba.rj.gov.br/), po-
dendo ser consultadas 
por qualquer interessa-
do, sem custos. O mu-
nicípio poderá disponi-
bilizar cópia da versão 
impressa do Diário Ele-
trônico, mediante so-
licitação e pagamento 
do valor corresponden-
te a sua reprodução.
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Saquarema realiza Conferência Municipal de Educação

A Prefeitura de Sa-
quarema, por meio do 
Fórum Municipal de 
Educação e Secretaria 
Municipal de Educação 
e Cultura, realizou na 
última sexta-feira (14), 
a terceira edição da 
Conferência Municipal 
de Educação. A ação 
aconteceu no auditório 

do colégio Padre Ma-
nuel, no bairro Porto da 
Roça e reuniu professo-
res, servidores e gesto-
res da área educacional 
do município, além do 
Secretário Municipal de 
Educação e Cultura, An-
tonio Peres Alves, e da 
Presidente da Câmara 
de Vereadores, Adria-

na Pereira.Com o tema 
“Desafios da Gestão 
Democrática – Sistema 
de Colaboração e Par-
ticipação Coletiva”, os 
participantes puderam 
discutir a integração en-
tre comunidade e escola 
na gestão educacional. 
O objetivo da Conferên-
cia foi proporcionar um 

espaço de participação 
dos vários segmentos 
sociais para a sociali-
zação de experiências, 
avaliação da situação da 
educação no município 
e proposição de diretri-
zes da política municipal 
de educação.Durante a 
conferência, os partici-
pantes puderam assistir 

à uma palestra com Jor-
ge Nassim Vieira Najjar, 
graduado em Ciências 
Sociais pela Universida-
de Federal Fluminense, 
mestre em Educação 
pela UFF e doutor em 
Educação pela Universi-
dade de São Paulo. Atu-
almente é professor e 
coordenador do Progra-

ma de Pós-Graduação 
em Educação da UFF 
e Membro do Fórum 
Estadual de Educação, 
atuando principalmente 
em temas como políti-
ca educacional, gestão 
educacional, trabalho 
docente, formação de 
professores e direitos 
humanos e educação.

Parceria com Proeis reforça segurança de Iguaba Grande na Alta Temporada
A prefeita Grasie-

la Magalhães e o Vi-
ce-Prefeito Leandro 
Coutinho, receberam 
na manhã de hoje o 
Comandante da 7ª 
CIA, Genilson Saraiva, 
e o Comandante do 
25º Batalhão, Tenente 
Coronel Roberto Dan-
tas, com o objetivo de 
consolidar o acordo 
do Programa Estadual 
de Integração da Se-
gurança (Proeis), que 
beneficiará a cidade 

com um patrulhamen-
to maior durante a alta 
temporada. Também, 
estiveram presentes o 
subsecretário de Segu-
rança e Ordem Pública 
Pablo Veras e o Co-
ordenador da Guarda 
Civil Municipal Marcel 
de Andrade.O Proeis é 
uma medida que permi-
te aos policiais militares 
trabalharem voluntaria-
mente em seu horário 
de folga, mediante gra-
tificação. Os policiais 

trabalharão fardados, 
armados, equipados 
e com as garantias do 
Estado, atuando em di-
ferentes funções como 
em apoio à Guarda Civil 
Municipal, no combate 
ao comércio irregular e 
fiscalização de trânsito, 
perturbação do sos-
sego e outras neces-
sidades do município.
Segundo o Coman-
dante do 25º, a região 
receberá 200 policiais 
para reforçar o policia-

mento, até o Carnaval. 
A idéia é disponibilizar 
dois policiais em cada 
viatura para realização 
de rondas em todos os 
bairros do município. A 
equipe de segurança 
reforça a inviabilidade 
técnica para fazer a 
implantação do Des-
tacamento de Polícia 
Ostensiva (DPO) na 
Pedreira, mas afirma 
que o patrulhamento 
continuará intenso no 
local.  
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