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Prefeitura de Iguaba investe em 
curso para Saúde

Sempre preocupada com 
a população, a Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secre-
taria de Saúde, realizou na 
manhã desta sexta-feira (2), 
a Cerimônia de Abertura da 
Qualificação dos Profissio-
nais de Nível Médio dos De-
partamentos de Atenção Bá-
sica e Vigilância em Saúde. 

O evento foi no Auditório 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte, localizada 
na Rodovia Amaral Peixoto, 
km 102, Cidade Nova.

O objetivo dessa quali-

ficação é capacitar os ACS 
(agente comunitário de saú-
de), ACE (agente comunitário 
de endemia), ACD (auxiliar 
de consultório dentário), auxi-
liar de administrativo   e técni-
co de enfermagem de modo 
a qualificar sua atuação pro-
fissional, potencializar o seu 
papel no processo de melho-
ria do modelo de atenção à 
saúde.

O curso será ministrado 
pelos diretores de atenção 
básica, diretores de vigilância 
em saúde e todos os coor-

denadores de programas de 
saúde, durante todas as sex-
ta-feiras, iniciando dia 2/08 
e terminando na sexta-feira 
(06/09).

Ao final do curso, os pro-
fissionais deverão ser capa-
zes de reconhecer conceitos 
a respeito do S. U. S (Sistema 
Único de Saúde), de conhe-
cer suas reais atribuições e 
compreender seus processos 
de trabalho, além conhecer o 
fluxo de acolhimento das de-
mais Unidades de Saúde do 
Município.

Fotos: Divulgação
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Dia do Mico-Leão-Dourado é comemorado 
em Silva Jardim

Foi celebrada nesta sex-
ta-feira (2), dia comemorativo 
da espécie, adotado oficial-
mente pela Secretaria Na-
cional da Biodiversidade, do 
Ministério do Meio Ambiente, 
a inauguração da nova sede 
da Associação Mico-Leão-
Dourado, em Silva Jardim. O 
evento aconteceu na Fazen-
da Igarapé, localizada no KM 
219, sentido sul da Rodovia 
BR-101.

A área onde passa a fun-
cionar a nova sede da As-
sociação foi adquirida com 
recursos de duas Ongs Inter-

nacionais: a holandesa, DOB 
Ecology e a norte-americana, 
Saving Nature. A propriedade 
tem 237 hectares e, a partir 
de janeiro de 2020, se tornará 
o Parque do Mico-Leão-Dou-
rado, aberto ao público para 
observar o mico na nature-
za.A comemoração foi mar-
cada pelo plantio de dezenas 
de mudas da Mata Atlântica, 
na parte da manhã. Já na 
parte da tarde, foram realiza-
das palestras, feira de arte-
sanato com a ASSOCIARTE, 
comidas de produtores e a 
inauguração das instalações, 

além de um show com uma 
banda de forró, para animar 
os expectadores.

Centenas de pessoas 
prestigiaram o evento que 
contou com a presença da 
Prefeita Cilene, de represen-
tantes das ONGs internacio-
nais, DOB Ecology e Saving 
Nature, da Secretária de Es-
tado do Ambiente e Sustenta-
bilidade, Ana Lúcia Santoro, 
e do Secretário Executivo da 
Associação Mico-Leão-Dou-
rado, Luiz Paulo Ferraz, além 
de diversos sócios, autorida-
des e secretários municipais.

Secretaria de Fazenda do Estado 
fiscaliza empresas noteiras na 

Operação Maçarico IV

As chamadas empresas 
noteiras, que emitem notas 
fiscais de operações não re-
alizadas para gerar créditos 
irregulares de ICMS, volta-
ram a ser alvo da Secretaria 
de Estado de Fazenda do 
Rio (Sefaz-RJ) na Operação 
Maçarico IV, realizada nes-
ta sexta-feira (02/08). Desta 
vez, seis Auditores Fiscais 
da Receita Estadual (AFREs) 
foram a 22 estabelecimentos 
suspeitos de praticar esse 
tipo de irregularidade. Esses 
contribuintes movimentaram 
mais de R$ 230 milhões em 
notas fiscais.

A operação aconteceu 
na capital e nas cidades de 
Itaboraí e São Gonçalo (Re-
gião Metropolitana), Magé, 
Nilópolis, Nova Iguaçu e 
Duque de Caxias (Baixada 
Fluminense), São Francisco 
de Itabapoana e Quissamã 
(Norte do Estado). Os Audi-
tores verificaram a real exis-
tência das empresas e a efe-
tividade das suas atividades 
conferindo os dados cadas-
trais, entrevistando funcioná-
rios, responsáveis e vizinhos, 
além de coletar documentos 
como contas, alvará de fun-
cionamento e quadro de em-
pregados.

Do total de empresas fis-
calizadas, 15 não existiam. 
Duas delas estavam nos 
bairros da Penha e da Penha 
Circular, na Zona Norte do 

Rio. No último bairro, onde 
deveria funcionar uma dis-
tribuidora de alimentos, ha-
via três galpões de cerca de 
500 metros quadrados cada 
e nenhuma atividade sen-
do exercida. Já no Parque 
Columbia, também na Zona 
Norte do Rio, uma transpor-
tadora não foi encontrada no 
endereço indicado. Em São 
Gonçalo, os Auditores Fis-
cais encontraram um local 
fechado onde deveria haver 
um comércio de ferragens.

“Os estabelecimentos 
que emitem notas ‘frias’ são 
impedidos preventivamente 
de atuar e estes documen-
tos fiscais são considerados 
inidôneos, possibilitando a 
anulação dos créditos aos 
destinatários. Esses empre-
sários, em sua maioria, agem 
de má-fé, podendo ser alvo 
de ação penal do Ministério 
Público por crime contra a or-
dem tributária”, disse o Supe-
rintendente de Fiscalização 
da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguiei-
ras. A Operação Maçarico IV 
é a 30ª realizada este ano 
pela Secretaria de Fazenda 
para combater a sonegação 
fiscal e fortalecer a arrecada-
ção. O trabalho também tem 
um forte caráter educativo, 
já que muitas empresas têm 
procurado a Fazenda volun-
tariamente para acertar o 
pagamento de impostos em 
atraso.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Semana do Agricultor em 
São Pedro da Aldeia 

A Semana do Agricultor 
Familiar, promovida pela 
Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia, chegou ao fim nesta 
sexta-feira (02). A abertura 
do curso de meliponicul-
tura, voltado à criação de 
abelhas nativas sem ferrão, 
encerrou a programação de 
oficinas gratuitas. A inicia-
tiva foi ministrada pelo ins-
trutor Joelson Rodrigues. 
Os encontros foram reali-
zados pela Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento, 
Trabalho e Renda, no Horto 
Escola Artesanal.

O secretário da pasta, 
Dimas Tadeu, fez um ba-
lanço da iniciativa. “Nós 
encerramos o evento com 
sucesso; o pessoal gostou 
bastante dessa semana, 
que marcou mais um ano 
de trabalho com a agricul-
tura familiar. Nós trabalha-
mos temas voltados à pro-
dução orgânica sustentável 
e tivemos oficinas com foco 
no aproveitamento de ali-
mentos que são comuns na 
produção local, como o ai-
pim e a aroeira”, destacou.

A programação do últi-

mo dia de evento marcou o 
início do curso de meliponi-
cultura, previsto para con-
tinuar no próximo mês. A 
primeira aula abordou con-
teúdo teórico básico, que 
será aprofundado nos pró-
ximos encontros. Durante a 
oficina, o instrutor Joelson 
Rodrigues falou sobre as 
espécies características da 
região, capturas de abe-
lhas e como elas devem ser 
feitas, além da produção e 
colheita de mel.

De acordo com o ins-
trutor, o curso vai envolver 
questões teóricas sobre 
o tema, flora e captura de 
enxames, além de preser-
vação e produção de mel. 
“Precisamos estimular as 
pessoas a cuidar e pre-
servar. Nós estamos com 
o meio ambiente cada vez 
mais mexido, a natureza 
tem respondido isso de 
forma grande, até mesmo 
agressiva, fora a destruição 
de insetos e das abelhas”, 
destacou Joelson.

Fernanda Marins, mora-
dora do bairro Praia Linda, 
acompanhou toda a progra-

mação do evento. “As ofici-
nas foram bem importantes 
para nós, principalmente 
para quem mora aqui e 
não sabia que o município 
desenvolvia tanto trabalho 
eficiente aqui no Horto. É 
muito bacana nós, morado-
res, termos a oportunidade 
de aprender tanto a teoria 
quanto a prática. Para mim, 
foi de muito proveito”, afir-
mou.

A Semana do Agricul-
tor Familiar movimentou o 
Horto Escola Artesanal da 
segunda-feira (29) até esta 
sexta-feira (02). O encerra-
mento, com um café da ma-
nhã, reuniu os participan-
tes e instrutores. Também 
participaram do evento a 
secretária de Segurança 
e Ordem Pública e o sub-
secretário da pasta, Leila 
Neves e Jorge Ribeiro; o 
diretor e o coordenador de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Paulo Jorge dos Santos 
e Rafael Zeca, respectiva-
mente; e a representante 
da Secretaria de Educação, 
Karla Barreto, entre outras 
autoridades municipais.

Programa “Investe 
Turismo” realiza capacitação 

em Saquarema
A cidade de Saquarema, 

selecionada pelo Governo 
Federal em conjunto com o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (SEBRAE) para o 
programa “Investe Turismo”, 
continua recebendo capaci-
tação por meio de reuniões 
com consultores do SE-
BRAE. Nessa última quarta-
feira (31/07), representantes 
do trade turístico e cultural 
do município, servidores e 
técnicos da Prefeitura de Sa-
quarema participaram de pa-
lestras sobre o SICONV, do 
Governo Federal.

O Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de 
Repasse do Governo Fede-
ral (SICONV), é uma ferra-
menta online que agrega e 
processa informações sobre 
as transferências de Recur-
sos Federais para Órgãos 
Públicos e Privados sem fins 
lucrativos. A compreensão do 
Sistema se faz necessária, já 
que é através do SICONV 
que projetos podem ser apro-
vados de forma mais rápida 
e eficaz.

“Receber esta capacita-
ção no SICONV é muito im-
portante para nós. Tanto o 
poder público quanto iniciati-
va privada precisam apresen-
tar projetos concisos, viáveis 

e muito bem estruturados, 
para que possam ser apro-
vados pelo Governo Federal. 
Tenho certeza de que estas 
capacitações nos ajudarão 
a desenvolver o turismo em 
Saquarema”, afirmou o Se-
cretário de Esporte, Lazer e 
Turismo, Rafael Castro.

A reunião, que aconteceu 
no Plenário da Câmara de 
Vereadores, foi mediada pe-
los consultores do SEBRAE. 
Nela, foram apresentadas 
ofertas, demandas e poten-
ciais projetos para o fomento 
do turismo na cidade.

O programa “Investe Tu-
rismo” segue até dezembro 
de 2019 com diversas capa-
citações. A iniciativa não tem 
custo para o município. Das 
onze cidades contempladas 
no Estado do Rio, quatro são 
na Região dos Lagos. Algu-
mas das medidas propostas 
pelo programa são a amplia-
ção de movimentos criativos 
em espaços públicos, maior 
cobertura digital e material 
informativo sobre empreen-
dimentos. A iniciativa visa 
a ampliação das ações tu-
rísticas no Brasil, melhorias 
nos serviços, atendimento e 
marketing, traçando estraté-
gias para fomentar a econo-
mia local e nacional, gerando 
emprego e renda.

Foto: Divulgação


