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    A vistoria itinerante do Detran passará por 50 municípios do interior do Rio de
Janeiro a partir desta quinta-feira (1º). Segundo o órgão, serão oferecidos serviços
como licenciamento anual, transferência de propriedade, transferência de municí-
pio, transferência de jurisdição, 2ª via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além
de alteração de características.
   O objetivo do órgão é evitar que os clientes precisem se deslocar até cidades
vizinhas para regularizar os veículos. O agendamento deve ser feito pelos telefones
0800-0204040 e 0800-0204041 ou pela internet.
   Calendário de vistorias
01/06 – Itatiaia, Iguaba Grande, Três Rios e Saquarema;
02/06 – Itaguaí, Pinheiral, Silva Jardim e Seropédica;
05/06 – Porto Real, São José do Vale do Rio Preto, Arraial do Cabo e Japeri;
06/06 – Três Rios, Guapimirim, Carapebus, Natividade e Mangaratiba;
07/06 – Paraty, Varre-Sai, Conceição de Macabu, Sumidouro e Rio das Ostras;
08/06 – Tanguá, Carmo, Saquarema, Laje do Muriaé, Paraty;
09/06 – Quatis, Porciúncula e Itaguaí;
12/06 – Itaguaí, Três Rios, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e Rio Claro;
13/06 – Mendes, São Francisco de Itabapoana, Carapebus, Areal e Três Rios;
14/06 – Silva Jardim, Pinheiral, Conceição de Macabu, São Francisco de Itabapoana
e Engenheiro Paulo de Frontin;
19/06 – Cantagalo, São José do Vale do Rio Preto, Silva Jardim e Sapucaia;
20/06 – Três Rios, Itaocara, Arraial do Cabo, Italva e Bom Jardim;
21/06 – Trajano de Moraes, Cardoso Moreira, Rio das Ostras, Cambuci e Arraial do
Cabo;
22/06 – Seropédica, Aperibé, Saquarema, Cardoso Moreira e Duas Barras;
23/06 – Italva e Itaguaí;
26/06 – Levy Gasparian, Quissamã, São Fidélis e Bom Jardim;
27/06 – Santa Maria Madalena, São João da Barra, Carapebus, São José de Ubá e
Três Rios;
28/06 – Iguaba Grande, Itaocara, Conceição de Macabu, São Fidélis e São Sebasti-
ão do Alto;
29/06 – Piraí, São João da Barra, Rio das Ostras, Rio das Flores e Mangaratiba;
30/06 – Itaguaí e São Fidélis.

Vistoria itinerante do Detran
passará por 50 municípios
do interior em junho

Agora é lei: contribuição
previdenciária para servidores
e pensionistas será de 14% após
pagamento dos salários em dia
  Contribuição patronal vai de 22% para 28% após 90 dias da lei em vigor; estimativa de
arrecadação é de R$ 1,5 bi ao anoFoi sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão e
publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (29/05) a Lei 7.606/17, que eleva a contri-
buição previdenciária de 11% para 14% dos servidores ativos dos três poderes do estado.
Inativos e pensionistas com vencimentos acima de R$ 5.531,31 também serão atingidos.
O texto altera a lei que criou o Rioprevidência (Lei 3.189/99).A parte patronal de todos os
poderes também aumenta: sai dos 22% e passa para 28%. A medida entrará em vigor em
90 dias, no entanto, o acréscimo de 3% da contribuição para os servidores e pensionistas
só será cobrado assim que o pagamento dos salários, incluindo o décimo terceiro, estive-
rem em dia.

 Nova Friburgo recebe nesta quarta-feira a palestra gratuita " Sou líder?", que discute o
tema liderança nas empresas. O evento acontece às 19h na Praça do Suspiro, no Cen-
tro da cidade. A palestra será ministrada pelo consultor, coach e especialista em gestão
de negócios Fabio Stumpf.
De acordo com o especialista, a palestra é voltada para empresários, gerentes,
supervisores e líderes de organizações.
“Uma boa liderança é capaz de gerar resultados para organização e proporcionar o
desenvolvimento dos seus liderados. Contudo, conduzir uma equipe não é uma tarefa
fácil e exige preparo do gestor”, diz o palestrante, que é mestre em gestão estratégica
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Para Fabio, o desempe-
nho de uma equipe está diretamente relacionado aos processos de gestão do seu líder.
Serviço:
Palestra "Sou líder/ Data: 31 de maio/ Hora: 19h./Endereço: Praça do Suspiro, 114 -
Centro/Entrada gratuita
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“O que me preocupa não é
nem o grito dos corruptos, dos
violentos, dos desonestos, dos
sem caráter, dos sem ética...
O que me preocupa é o
silêncio dos bons”.

Martin Luther King

Associação de moradores do bairro
Volta comemora mês das mães

   A tarde de domingo (28/05) foi de confraternização e união
entre famílias e amigos no bairro volta do umbigo.
   A associação de moradores da localidade realizou na escola
municipal profª sylvia g b. bath rosas, uma festa com bolo
gigante e lembranças que foram distribuídas às mães presen-
tes.
   O evento foi organizado pela associação e realizado atra-
vés da união entre moradores do bairro, desde a arrecadação
de ingredientes á mão de obra para o preparo do bolo.

O diretor de turismo de Macuco e organizador do Concurso
Garota Macuco 2017 - Mauricio Goes e duas participantes
do Corpo de Jurados - as macuquenses Juliana Pacheco e
Tatiana Menezes, em noite de coquetel, antes do desfile. O nosso amigo Leonardo Bessa completa no dia 30/05 mais

uma primavera e vai celebrar a data ao lado da esposa
Cleucineia Bessa e filhos! Parabéns e que Deus o abençõe
sempre!

O servidor público do município de Cantagalo - José Maria
Santos Costa (morador da localidade de Campo Alegre) e
o sr Orlando Ladeira - pai do vereador e presidente do Po-
der Legislativo de Cantagalo - Pulunga, em tarde de
 Cavalgada realizada no distrito. O nosso registro!

Foto/Elis Paiva

Foto/Elis Paiva Foto/Facebook divulgação

Foto/divulgação

Equipe da Farmácia Central
de Bom Jardim em destaque
no Jornal O Macuco!

Vereador solicita
melhorias para a área da

saúde em Macuco

     O Vereador José Estefani solicitou ao Prefeito Bruno
Boaretto, através de indicação, que providencie que o pron-
to atendimento de Macuco, hoje em funcionamento no PSF
Octacílio Lattanzi, passe a funcionar no Centro de Fisiotera-
pia Henrique Monteiro Machado, ou seja, a “Casa do Parto”
passaria a funcionar no Centro de Fisioterapia que fica ao
lado do galpão das costureiras e  do antigo refeitório munici-
pal, no bairro do Santos Reis.
    O objetivo dessa mudança é para melhor atender a popu-
lação, pois o atual Pronto Atendimento está sendo realizado
em uma estrutura muito deficiente (estrutura essa criada para
funcionar como PSF – Programa de Saúde da Família),
muitas vezes causando constrangimentos devido à falta de
privacidade durante as consultas, por conta das repartições
serem muito pequenas, terem poucos leitos, o que se torna
inclusive insuficiente em um eventual caso de surto ou epi-
demia no Município.
     “Isso beneficiará, de imediato, aos pacientes que neces-
sitam desse atendimento. A intenção é dispor de mais equi-
pamentos e expandir. E, em se tratando de saúde, não po-
demos medir esforços para melhor atender a população”. –
ressaltou o Vereador.

  O vereador José Estefani  em  tribuna

Fonte e foto/Acom Câmara Municipal de Macuco
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