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Ministério da Saúde alerta
sobre riscos de alimentar
pombos em locais públicos

Índice de chuva em Petrópolis
permanece alto: em algumas
regiões está 138% maior
que o ano passado

Mês da Mulher é aberto
no Palácio de Cristal
em Petrópolis

O ministério da Saúde alerta que as pessoas não
devem alimentar pombos em praças e ambientes públicos
como forma de evitar a transmissão da cripicocose, mais
conhecida como “doença do pombo”. A infecção é causada
por um fungo trasmitido por aves presentes nas grandes
cidades. Pág 04

A quantidade de chuva durante o mês de fevereiro
chega a ser 138% maior em algumas regiões da cidade
em comparação com o mesmo período do ano passado.
O índice pluviométrico mais alto acumulado está no Dr.
Thouzet, com 404,4 milímetros contra 170,4mm em 2017.
Pág 04

O Palácio de Cristal sediou na última sexta-feira (02.03), a abertura oficial das comemorações
do Mês da Mulher em Petrópolis. No evento, os vários
papeis desempenhados pela mulher na sociedade e
as dificuldades enfrentadas .
Pág 04

Organizações lançam campanha para engajar a
sociedade na questão do saneamento

Secretaria
de turismo
realiza cadastro
dos meios de
hospedagem
no município de
Cantagalo

Divulgação

A Prefeitura de Cantagalo, por meio da secretaria
de Turismo, está iniciando o
recadastramento dos meios de
hospedagem na cidade e nos
distritos. O objetivo é realizar
um levantamento de informações que estarão disponíveis
aos turistas e o fomento ao
turismo local.
O período do cadastramento vai do dia 01 de março
ao dia 23. Os interessados
podem entrar em contato com
a Secretaria de Turismo.
Pág 03

Vereadores
de Cantagalo solicitam
reparos na RJ-160
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Rio Macuco
recebe serviços
de limpeza em Cordeiro

Divulgação:

Prefeito decreta
requisição administrativa
do Hospital de Cordeiro
Ricardo Vieira

Ricardo Vieira

Vereadores fizeram requisição porque estrada que liga Cantagalo ao Carmo está em péssimo estado

Trecho do Rio Macuco no centro da cidade antes que a limpeza chegasse

Objetivando a melhoria das condições da
RJ-160, os vereadores
de Cantagalo assinaram
um ofício, de iniciativa
do vereador José Augusto Filho – Zé da Uta,
solicitando providências
ao Secretário Estadual
da Casa Civil e Desenvolvimento Sustentável,
Christino Áureo. A rodovia – que liga Cantagalo

Com atuação dos
servidores lotados na Secretaria de Obras, a Prefeitura de Cordeiro está
realizando esta semana
os serviços de roçada e
limpeza do Rio Macuco,
curso d’água que corta praticamente toda a cidade e
também é a principal fonte
de abastecimento do município e de cidades vizinhas
como Cantagalo e Macuco.

ao município do Carmo,
passando pelo 2º Distrito
- Santa Rita da Floresta –
encontra-se com muitos
buracos, o que segundo
o vereador Zé da Uta
vem causando transtornos aos motoristas.
- A estrada está
em péssimo estado de
conservação, com muitos buracos no asfalto.
Pág 03

Mais de 30 organizações
que atuam no setor de água e esgoto lançaram Campanha Somos
Mais Saneamento, com o objetivo
de engajar a sociedade na melhoria do saneamento no Brasil. O
porta-voz do movimento, Alexandre Ferreira Lopes, presidente do
Sindicato Nacional de Concessionárias Privadas de Água e Esgoto
(Sindcon) destacou que quase
metade da população não tem o
serviço de água e esgotamento sanitário. “A população cobrando faz
com que esse assunto entre mais
forte na pauta e os investimentos
aconteçam”.
De acordo com o Atlas
Esgotos: Despoluição de Bacias
Hidrográﬁcas, divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo
Ministério das Cidades...
Pág 02

De acordo com o
planejamento, a ação dos
proﬁssionais teve início no
bairro Santo Antônio (Arraial
do Sapo) no início desta semana e está avançando no
sentido contrário ao curso
do rio. Ou seja, subindo na
direção do bairro Pirazzo.
Segundo o secretário de
Obras, essa postura facilita
o trabalho dos homens.
Pág 03

Prefeito, vice e integrantes da Comissão de Saúde da Câmara com um diretor

O dia 01 de março
pode ter sido decisivo para
o Hospital de Cordeiro.
Visando à retomada dos
atendimentos à população
do município, uma comitiva
liderada pelo prefeito Luciano Batatinha fez uma
minuciosa inspeção nas
instalações da instituição
de saúde. Participaram a
vice-prefeita Maria Helena;
a secretária de Saúde, Vâ-

nia Huguenin; o procurador
Geral, Mateus Ramos;
proﬁssionais da Secretaria
de Saúde e vereadores da
Comissão de Saúde do
Poder Legislativo.
Foram mais de
duas horas de visita às
áreas externa e interna,
incluindo enfermarias, cozinha, refeitório, centro cirúrgico e quartos particulares.
Pág 02
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas
abaixo especiﬁcadas:
Processo nº: 012/2018
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumidouro/RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 237,80
Processo nº: 013/2018
Nome do credor: M P Damazio Hipermercado Eireli-EPP
CNPJ / CPF: 28.336.352/0001-31
Endereço: Rua João Amâncio, 208 – Centro – Sumi-

douro/RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 368,73

3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 214,80

Processo nº: 014/2018
Nome do credor: Mercado River Kuala Ltda – EPP
CNPJ / CPF: 08.309.823/0001-05
Endereço: Rua João Amâncio, 50 - Centro – Sumidouro/
RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 337,10
Processo nº: 015/2018
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumidouro/RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:

Processo nº: 016/2018
Nome do credor: M P Damazio Hipermercado Eireli-EPP
CNPJ / CPF: 28.336.352/0001-31
Endereço: Rua João Amâncio, 208 – Centro – Sumidouro/RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 160,93
Processo nº: 017/2018
Nome do credor: Mercado River Kuala Ltda – EPP
CNPJ / CPF: 08.309.823/0001-05
Endereço: Rua João Amâncio, 50 - Centro – Sumidouro/
RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 211,20

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 001/2018, de 15 de Janeiro de 2018, referente aquisição de
18.000 (dezoito mil) Litros de Gasolina tipo “C”, Licitação nº 001/2018, Tomada
de Preços nº 001/2018, que julgou a empresa Auto Posto Japor de Cantagalo Ltda,
inscrita no CNPJ sob o nº. 29.235.744/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas,
318 – Centro, em Cantagalo-RJ, com o valor total de R$ 87.840,00 (oitenta e sete
mil e oitocentos e quarenta reais), como vencedora do referido processo licitatório
realizado, no dia 05/03/2018;
Considerando que o referido Edital Tomada de Preços foi amplamente
divulgado, com publicação no Diário Oﬁcial do estado do Rio de Janeiro, e, também,

no quadro de avisos da Câmara, sendo que apenas 01 (uma) empresa participou
do certame, estando, a mesma, presente na sessão de abertura e julgamento da
documentação e proposta;
Considerando que as principais empresas do ramo na região, tiveram livre
acesso as informações do certame, dada a ampla divulgação em veículo de imprensa
escrita, e que, mesmo assim, apenas 01 (uma) empresa compareceu ao ato, evidenciando assim, o manifesto desinteresse por parte das demais empresas da região;
Considerando ser de interesse público a Homologação e Adjudicação
da referida decisão;

referido procedimento Licitatório;
HOMOLOGO e ADJUDICO a decisão da Comissão Permanente de
Licitações.
Dê ciência à empresa participante.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cantagalo-RJ, 06 de Março de 2018.
Ocimar Merim Ladeira
PRESIDENTE

Considerando o Parecer positivo do Setor Jurídico desta Casa, sobre o

Prefeito decreta requisição administrativa
do Hospital de Cordeiro
Objetivo é garantir a prestação dos serviços de saúde
O dia 01 de março pode ter
sido decisivo para o Hospital de
Cordeiro. Visando à retomada dos
atendimentos à população do município, uma comitiva liderada pelo
prefeito Luciano Batatinha fez uma
minuciosa inspeção nas instalações
da instituição de saúde. Participaram
a vice-prefeita Maria Helena; a secretária de Saúde, Vânia Huguenin;
o procurador Geral, Mateus Ramos;
proﬁssionais da Secretaria de Saúde
e vereadores da Comissão de Saúde
do Poder Legislativo.
Foram mais de duas horas

de visitação às áreas externa e interna, incluindo enfermarias, cozinha,
refeitório, centro cirúrgico, quartos
particulares, sala da radiografia,
pronto socorro e departamentos administrativos. Durante esse tempo,
acompanhados de representantes da
atual diretoria, muitas coisas ﬁcaram
claras para as autoridades que participaram da visita.
Após a inspeção, a comitiva
chegou a uma conclusão. Embora a
direção da entidade reaﬁrme a sua regularidade – prevendo a possibilidade
de retomar o contrato de prestação de

serviços com a municipalidade – as
instalações do HAC estão absolutamente inativas e cheias de problemas estruturais. Inﬁltrações no teto,
rebocos se deteriorando, goteiras em
algumas dependências e utensílios e
equipamentos mal conservados são
apenas alguns exemplos.
Além disso, não há pessoal
em atividade e o Pronto Atendimento está inativo, sem o registro de
qualquer paciente internado ou em
tratamento. Conforme análise do
prefeito e demais autoridades, essa
situação encontrada revela a total

incapacidade da entidade em atender
à demanda dos serviços públicos de
saúde para a população.
Com isso, o prefeito Luciano
Batatinha decidiu, através do Decreto
21/2018, oficializar a ‘Requisição
Administrativa’ de toda estrutura
física, exclusivamente quanto aos
bens imóveis e móveis do Hospital
Antônio Castro, com o propósito de
garantir a continuidade da prestação
de serviços de saúde e, dessa forma,
fazer cessar o atual risco público coletivo ao qual está sendo submetida
a população cordeirense.

“Nosso intuito é readequar
toda infraestrutura do hospital para
que volte a funcionar plenamente,
incluindo o Pronto Atendimento, as
internações e Centro Cirúrgico. No
período da requisição, a administração do prédio será da Secretaria de
Saúde. Estamos fazendo um registro
detalhado de tudo que foi encontrado,
com fotograﬁas e ﬁlmagens relatando
as condições físicas e de funcionamento da instituição”, colocou o
prefeito.
IMPRENSA CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO

Organizações lançam campanha para engajar
a sociedade na questão do saneamento
Mais de 30 organizações que
atuam no setor de água e esgoto lançaram a Campanha Somos Mais Saneamento, com o objetivo de engajar a
sociedade na melhoria do saneamento
no Brasil. O porta-voz do movimento,
Alexandre Ferreira Lopes, presidente do
Sindicato Nacional de Concessionárias
Privadas de Água e Esgoto (Sindcon)
destacou que quase metade da população não tem o serviço de água e
esgotamento sanitário. “A população cobrando faz com que esse assunto entre
mais forte na pauta e os investimentos
aconteçam”.

De acordo com o Atlas Esgotos:
Despoluição de Bacias Hidrográﬁcas, divulgado pela Agência Nacional de Águas
(ANA) e pelo Ministério das Cidades em
setembro do ano passado, 45% da população ainda não tem acesso a serviço
adequado de esgoto.
A campanha será levada ao
debate durante o 8º Fórum Mundial da
Água, que ocorrerá entre 18 e 23 de
março, em Brasília. A campanha será
divulgada nas redes sociais, por meio
de folhetos informativos, além de uma
página na internet.
Alexandre Ferreira Flores des-

taca que se não forem tomadas novas
medidas, diﬁcilmente o Brasil conseguirá
alcançar a universalização do serviço até
2033, conforme prevê o Plano Nacional
de Saneamento Básico.
O presidente do Sindcon avalia
é que necessária uma reﬂexão sobre os
modelos de prestação dos serviços de
água e esgoto, que hoje é majoritariamente estatal. A participação da iniciativa
privada, segundo ele, é de apenas 6%.
“Parar com a discussão ideológica entre
público e privado e exercitar a parceria
são benefícios para a população e para
se atender à universalização”.

No país, os serviços de esgotamento sanitário podem ser prestados de
forma indireta, quando delegados para
autarquia municipal, companhia estadual
ou concessionária privada; ou de forma
direta, sem prestador de serviço, sendo
realizado pelas próprias prefeituras.
Conforme o atlas, divulgado em
2017, na maioria dos municípios (4.288)
o serviço de coleta e tratamento de esgoto é prestado pela própria prefeitura
ou há um prestador que precisa aprimorar a capacidade de gestão. E 2.981
municípios têm delegado os serviços
de saneamento (forma indireta), sendo

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

que cerca de 50% deles têm coleta e
tratamento de esgotos, alcançando pelo
menos 10% dos habitantes. Por outro
lado, 2.589 municípios não têm prestador
de serviço, e apenas 5% desse grupo
oferece tratamento coletivo de esgoto.
Em relação às tarifas, Lopes
defende que sejam deﬁnidas com base
em modelos econômico-financeiros
característicos de cada região. “A tarifa
tem que enxergar os investimentos que
estão sendo feitos e as metas que vão
ser realizadas para poder ser adequada
à realidade das diversas regiões”.
Agência Brasil

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Câmara Municipal de Carmo
Processo nº 02/18.

Presidente.

a serem pagos em 10 (dez) parcelas mensais iguais de R$ 785,00, cada uma.

HOMOLOGAÇÃO

Carmo, 03 de março de 2018.

Despacho do Presidente,

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº 02/18,
em epígrafe, com base no art. 24, II da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atualizada pela
Lei nº 9.032, de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para Contratação
das seguintes aquisições:
- 25 kg de pão francês;
- 14 kg de queijo prato;
- 14 kg de presunto;
- 14 kg de mortadela;
- 40 garrafa de refrigerante cola normal de 2 litros;
- 20 garrafas de refrigerante cola zero açúcar de 2 litros;
- 40 pacotes de rosca de leite – 400 g.
- 40 pacotes de biscoito doce recheado de 200g.;
- 40 pacotes de biscoito doce maisena de 200g.;
- 40 pacotes de de biscoito cream cracker de 200 g..
Aquisições estas (produtos de padaria e lanchonete) usadas para lanches
a serem servidos aos Vereadores desta Casa Legislativa, antes e após o horário das
suas reuniões semanais que costumam durar muitas horas após o encerramento do
horário regimental, durante o exercício e terá validade até a data da entrega total
dos produtos objeto da presente aquisição, através do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, considerando os valores da cotação de preço constante do
processo em epígrafe (processo nº 02/18) efetuado junto das empresas do ramo
existentes nesta cidade, esclarecendo que a empresa ganhadora é a que ofereceu
o menor preço, tudo de conformidade com Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, tendo assim como vencedora a empresa PADARIA
CARMENSE LTDA. – CNPJ Nº 12.210.106/0001-07, estabelecida na rua Luiz
de Moura Pinheiro, 37, loja 01, centro de Carmo RJ (Cep 28.640-000), denomina
por “Padaria Carmense”, vencedora da COTAÇÃO DE PREÇO no valor total
de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) para o fornecimento dos
produtos acima descrito.
Carmo, 28 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.
CONTRTADO: ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA
EXTRATO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS DE PADARIA E LANCHONETES
DA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

DO OBJETO: Serviços de manutenção e operação de áudio.
DO VALOR: O valor total dos serviços será de R$ 7.850,00, a serem
pagos em 10 (dez) parcelas mensais e iguais de R$ 785,00 cada uma..

DA CONTRATADA: PADARIA CARMENSE LTDA.
DO PERÍODO/PRAZO: 1º/03/2018 até 31/12/2018.
DO OBJETO: Aquisição dos produtos de padaria e lanchonete adiante
descritos que serão usados para lanches a servidos aos vereadores durante o
exercício de 2018:

DO PAGAMENTO: O pagamento será mensalmente, até o dia dez
(10) de cada mês subseqüentes ao vencido, na Secretaria da Câmara Municipal.
DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida
nota de empenho global.

- 25 kg de pão francês;
- 14 kg de queijo prato;
- 14 kg de presunto;
- 14 kg de mortadela;
- 40 garrafa de refrigerante cola normal de 2 litros;
- 20 garrafas de refrigerante cola zero açúcar de 2 litros;
- 40 pacotes de rosca de leite – 400 g.
- 40 pacotes de biscoito doce recheado de 200g.;
- 40 pacotes de biscoito doce maisena de 200g.;
- 40 pacotes de biscoito cream cracker de 200 g.;

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das dotações Orçamentárias Próprias. Classiﬁcação funcional programática nº 0000.010310132.001
e o Código de Despesa de nº 3390.36.00.
DISPENSA LICITAÇÃO: Nos termos do art. 24, II da Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei nº 9.032/95, foi declara a dispensa de licitação.
PROCESSO Nº 03/18.

DA ENTREGA: Os produtos adquiridos serão entregues na sede desta
Casa Legislativa, na proporção de uma vigésima (1/20) parte, a cada segunda-feira, antes de cada reunião.

CONTRATO Nº 03/18.
P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

DO VALOR: O valor a ser pago será no montante de R$ 1.980,00 (um
mil novecentos e oitenta reais);

Romerito Jose Wermelinger Ribeiro
Presidente.

DO PAGAMENTO: Será efetuado mensalmente, até o dia dez (10) do
mês subseqüente ao vencido, na proporção de sua entrega;

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 03/18
HOMOLOGAÇÃO

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das dotações
Orçamentárias Próprias (base no Programa de Trabalho) n.º 0000.010310132.001,
Código da Despesa nº 3.3.9.0.30.00 (material de consumo). Foi disponibilizado
o valor de R$ 1.980,00 e contratado aquisição dos produtos acima descritos.
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: A dispensa da licitação teve início
com a COTAÇÃO DE PREÇO constante dos autos.

Despacho do Presidente,
DO PROCESSO: O processo de Dispensa de Licitação teve o nº 02/18;
Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº
03/18, com base no art. 24, II da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei
nº 9.032, de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para contratar os
serviços da empresa individual ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA - CNPJ Nº
26.107.183/0001-32 estabelecido na rua Carolina França, 22, bairro Bom Pastor,
em Carmo - RJ (Cep: 28640.000), a ﬁm de fazer manutenção e operação de áudio
desta da Câmara Municipal do Carmo pelo período de dez (10) meses, a contar de
1º de março de 2018 até 31 de dezembro de 2018, no valor total de R$ 7.850,00,

PORTARIA Nº 12/18

DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida
nota de empenho global.

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o funcionário GERALDO DOS REIS PEREIRA, matrícula
nº. 00227, para substituir a funcionária NORMA DE SOUZA RODRIGUES,
matrícula nº. 00235, na COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal de
Carmo, durante o período do dia 1° de março de 2018 até o dia 31 de março de
2018, em decorrência do gozo de férias desta, sem ônus para esta Casa Legislativa.
Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações neces-

DO CONTRATO: O Contrato teve o nº 02/18.
sárias.
DA DATA: 28/02/2018.

Carmo – RJ, 01 de março de 2018.
P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO
Romerito José Wermelinger Ribeiro

Romerito José Wermelingr Ribeiro
Presidente.

Secretaria de turismo realiza cadastro dos meios
de hospedagem no município de Cantagalo
A Prefeitura de Cantagalo, por meio da secretaria
de Turismo, está iniciando o
recadastramento dos meios de
hospedagem na cidade e nos
distritos. O objetivo é realizar um
levantamento de informações que
estarão disponíveis aos turistas e

o fomento ao turismo local.
O período do cadastramento vai do dia 01 de março ao
dia 23. Os interessados podem
entrar em contato com a Secretaria de Turismo e agendar a
visita da equipe a sua unidade.
O contato pode ser feito através

do Telefone.: (22) 2555-5230 ou
ainda pelo e-mail: turismo@cantagalo.rj.gov.br .
O secretário de turismo,
Cleyton Filho , explicou que a
atualização cadastral de hotéis e
pousadas servirá para identiﬁcar
a estrutura disponível atualmente

e oferecer aos turistas e interessados em visitar Cantagalo o
máximo de informações possíveis
sobre boas opções de hospedagem na cidade.
“Ao meu ver o turismo
no município de Cantagalo tem
crescido e a Secretaria está em-

penhada em auxiliar os empresários do ramo já existentes na
cidade e também estimular para
que seja incrementada a oferta
de hospedagem em Cantagalo”.
– Declarou o Secretário de Turismo, Cleyton Filho
Escrito por: Bruno Palma

Rio Macuco recebe serviços de limpeza em Cordeiro
Com atuação dos servidores
lotados na Secretaria de Obras, a
Prefeitura de Cordeiro está realizando
esta semana os serviços de roçada e
limpeza do Rio Macuco, curso d’água
que corta praticamente toda a cidade
e também é a principal fonte de abastecimento do município e de cidades
vizinhas como Cantagalo e Macuco.
De acordo com o planejamento, a ação dos proﬁssionais teve
início no bairro Santo Antônio (Arraial

do Sapo) no início desta semana e
está avançando no sentido contrário
ao curso do rio. Ou seja, subindo na
direção do bairro Pirazzo. Segundo
o secretário de Obras, essa postura
facilita o trabalho dos homens destinados aos trabalhos de roçada e retirada
da vegetação nas margens do ‘velho
Rio Macuco’.
Além de garantir um visual
mais aprazível, outro objetivo dessa
ação é evitar a proliferação de ve-

tores, como ratos, por exemplo. Na
sexta-feira, o próprio prefeito Luciano
Batatinha fez questão de conferir de
perto os serviços e aprovou a atuação
dos homens da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, que contaram
com apoio da Secretaria de Meio Ambiente. “Trata-se de um serviço muito
desgastante e que requer dedicação
e esforço físico. Nossos servidores
estão de parabéns. Está ficando
muito bom”, declarou Batatinha na

ponte da Rua Abel Moraes, no centro
da cidade.
Ainda de acordo com o prefeito, é importante lembrar que a
limpeza do rio ficou prejudicada e
acabou sendo adiada pela escassez
de mão de obra, que foi regularizada
recentemente através dos processos
seletivos simpliﬁcados, que garantiram a possibilidade de contratação de
proﬁssionais que também pudessem
atuar na varrição e capina das ruas

dos bairros da cidade.
“Aos poucos tudo vai sendo
colocado em ordem. Aproveito para
agradecer aos moradores pela compreensão e informar que todos os
trabalhos estão sendo feitos conforme
o planejamento para deixar todos
os bairros limpos e arrumados, bem
como o nosso Rio Macuco”, colocou
Luciano.
IMPRENSA CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO

Vereadores de Cantagalo solicitam reparos na RJ-160
Objetivando a melhoria das
condições da RJ-160, os vereadores de Cantagalo assinaram um
ofício, de iniciativa do vereador
José Augusto Filho – Zé da Uta,
solicitando providências ao Secretário Estadual da Casa Civil e Desenvolvimento Sustentável, Christino Áureo. A rodovia – que liga

Cantagalo ao município do Carmo,
passando pelo 2º Distrito - Santa
Rita da Floresta – encontra-se com
muitos buracos, o que segundo o
vereador Zé da Uta vem causando
transtornos aos motoristas.
- A estrada está em péssimo
estado de conservação, com muitos buracos no asfalto. Em alguns

trechos o número de buracos é tão
grande que os motoristas precisam
reduzir drasticamente a velocidade,
para que não sofram ou provoquem
acidentes - aﬁrma Zé da Uta, que
também é Vice-Presidente da atual
Mesa Diretora da Câmara.
Os vereadores também salientaram no ofício a necessidade

urgente de reparo da massa asfáltica no trecho que liga Cantagalo à
Santa Rita da Floresta – 2º Distrito.
Cabe ressaltar que todos os vereadores assinaram o ofício, provando
que o legislativo cantagalense
está empenhado e unido para dar
soluções aos problemas da cidade.
A precariedade da RJ-160

vem sendo tema de discussões
nas sessões da Câmara Municipal
de Cantagalo, principalmente no
tocante à segurança dos motoristas que trafegam pela mencionada
via, assim como por ser uma das
principais rotas de escoamento
das mercadorias produzidas em
Cantagalo.
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Índice de chuva em Petrópolis permanece alto: em algumas
regiões está 138% maior que o ano passado
A quantidade de chuva durante
o mês de fevereiro chega a ser 138%
maior em algumas regiões da cidade
em comparação com o mesmo período
do ano passado. O índice pluviométrico mais alto acumulado está no Dr.
Thouzet, com 404,4 milímetros contra
170,4mm em 2017. Os números são
registrados pelos pluviômetros da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias que estão acoplados às sirenes
do Sistema de Alerta e Alarme. Em todo
o município são 20 equipamentos instalados em 12 comunidades: Gentio, Vale
do Cuiabá, 24 de Maio, Alto da Serra,
Bingen, Dr. Thouzet, Independência,
Quitandinha, São Sebastião, Sargento
Boening, Siméria e Vila Felipe.
Se no dia a dia a quantidade de
chuva surpreende os petropolitanos, os
meteorologistas já esperavam por esse

aumento. Carlos Frederico de Angelis,
do Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), garante que o volume é considerado normal para a cidade no período e
que houve o crescimento da quantidade
de frentes frias que se formaram sobre a
Região Sudeste nas últimas semanas.
“Neste verão, observamos ocorrência de número elevado de frentes
frias estacionadas sobre a região serrana bem maior que em anos anteriores.
Essa que é chamada zona de convergência do Atlântico Sul, estacionada, é
que causou um número maior de chuva
que em anos anteriores. Nos últimos
três, quatro anos, toda essa região
teve menos precipitação. Então, agora,
voltou ao considerado normal ainda que
a sensação agora seja de muito mais
chuva”, explica Carlos.

Por conta do grande acumulado
desse início de ano, a prefeitura segue
realizando as ações do Plano Verão
2018 até meados de abril quando se
encerra o período de chuvas fortes na
cidade. Elaborado pela Defesa Civil, o
plano conta com mais de 250 pessoas
preparadas para atuar durante o período. O plantão permanente reúne Defesa
Civil, secretarias municipais e órgãos
como as polícias Militar e Civil, além do
Corpo de Bombeiros.
A resposta integrada é uma
marca do governo, graças à elaboração
dos planos Inverno e Verão do município
no ano passado. A resposta rápida e
eﬁcaz é fundamental em todos os casos,
para possibilitar a volta da normalidade
para a população no menor tempo
possível.
Na última semana, a Defesa

Civil distribuiu mais de cinco mil cartilhas
de prevenção aos desastres naturais
nos terminais rodoviários urbanos da
cidade. Os agentes também ﬁxaram
mais de 100 cartazes do programa
SOS Chuvas nos ônibus e no comércio
em torno dos terminais no Itamarati,
Corrêas e em Itaipava. Segundo o
secretário Paulo Renato Vaz, a entrega
do material educativo garante que mais
pessoas tenham acesso a informações
que podem salvar vidas.
“Aproveitamos a grande concentração de pessoas nos terminais de
ônibus para garantir que esse trabalho
de prevenção chegue em todos os locais
da cidade. A cartilha traz informações
simples, como a preparação de um kit de
emergência, com alimentos, remédios
e material de higiene que devem ﬁcar
em um local de fácil acesso. Esse tipo

de informação ajuda a preservarmos a
vida das famílias que vivem nas áreas de
risco da cidade”, garantiu Paulo Renato.
A Defesa Civil mantém o reforço
na escala com todos os 55 agentes
de plantão 24h e pede atenção aos
moradores que vivem em áreas de
risco para os alertas. O órgão municipal
segue monitorando os índices de chuva
e riscos 24 horas por dia. Para março a
previsão é de que os números se mantenham altos.
“É fundamental que a população que vive em uma área de risco
tenha atenção redobrada, já que existe a
previsão que a chuva continue até o ﬁnal
do verão em abril”, pede o secretário de
Defesa Civil, reforçando que os moradores devem ligar para o 199 e informar
caso tenham alguma ocorrência.
petropolis.rj.gov.br/

Ministério da Saúde alerta sobre riscos de alimentar pombos em locais públicos
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O Ministério da Saúde alerta
que as pessoas não devem alimentar pombos em praças e ambientes
públicos como forma de evitar a
transmissão da criptococose, mais
conhecida como “doença do pombo”. A infecção é causada por um
fungo transmitido por aves presentes nas grandes cidades. O pombo
é somente um dos tipos de aves.
Todas elas, juntamente às madeiras

e folhas das árvores, podem conter
o fungo.
Transmissão
O fungo entra no organismo
por meio da inspiração de poeira
contendo fezes de aves e também
resíduos presentes nas árvores. Ao
entrar no organismo, o fungo leveduriforme Cryptococcus neoformans
pode atingir o sistema nervoso cen-

tral e os pulmões.
Para evitar a doença, o
Ministério da Saúde destaca que,
além de não alimentar as aves, é
essencial “usar máscaras apropriadas quando houver risco de
exposição a locais suspeitos, limpar
regularmente áreas com potencial
fonte de infecção, como, por exemplo, galinheiros, celeiros, forros de
construções, entre outros”.

Sintomas
De acordo com a infectologista do Instituto Hospital de Base, Magali Meirelles, o fungo costuma atingir
quem está com baixa imunidade. “O
fungo, em geral, infecta o organismo através das vias aéreas, mas,
na grande maioria das vezes, não
adoece a pessoa naquele momento.
Posteriormente, em uma situação de
deﬁciência na imunidade, a doença é

reativada”, explica.
Febre, dor de cabeça forte, crise convulsiva, tonturas e até confusão
mental podem ser sintomas da forma
neurológica da doença. Já quando a
ação é sobre os pulmões, há falta de
ar, tosse, febre e/ou cansaço.
Fonte: Governo do Brasil, com
informações da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal e Ministério da Saúde

Mês da Mulher é aberto no Palácio de Cristal em Petrópolis
O Palácio de Cristal sediou
na última sexta-feira (02.03), a
abertura oﬁcial das comemorações
do Mês da Mulher em Petrópolis. No
evento, os vários papeis desempenhados pela mulher na sociedade
e as diﬁculdades enfrentadas para
que todos sejam bem desempenhados foram abordados durante
a palestra “Empoderamento Feminino”, ministrada pela coach e
psicóloga Deiselane Bortolloto. A
apresentação foi apenas uma das
mais de 10 que serão realizadas ao
longo de todo o mês. Até o próximo
dia 28, serão realizadas ações com
exames preventivos ginecológicos,
c visitas do Ônibus Lilás aos distritos
m e eventos de integração em espay ços públicos.
“A mulher merece destaque
k
em nossa sociedade e, por isso, a
equipe do Gabinete da Cidadania
se reuniu com outras secretarias
para realizar ações efetivas durante
todo o mês, e não apenas no dia 8,
quando é lembrado o Dia Internacional da Mulher. Assim, queremos
promover uma mudança real na
vida da mulher petropolitana”, destaca Anna Maria Rattes, coordenadora do Gabinete da Cidadania e
presidente do Conselho de Defesa
dos Direitos da Mulher.
“Nosso plano é realizar
ações que vão promover mudanças
construtivas na vida da mulher, e
não só comemorar como se tudo
fosse perfeito. Devemos abrir os
olhos para o que está errado, pois
só assim a mulher vai ter total
empoderamento”, frisa Cléo de
Marco, coordenadora do Centro
de Referência e Atendimento da
Mulher (Cram).
Na palestra, foi abordado o
tema “Empoderamento Feminino”,
com a psicóloga e coach Deiselane
Bortolloto. “Atualmente, a mulher
desempenha muitas tarefas, e

em muitos casos, alguns setores
ﬁcam esquecidos, principalmente
os relacionados à vida pessoal da
mulher. Minha intenção é fazer a
mulher lembrar de si, olhar para
dentro e para todos os aspectos
de sua vida”.
A professora Maria Aparecida Freitas acompanhou atentamente a palestra. Segundo ela,
as mulheres estão tendo cada vez
mais consciência de seus direitos,
mas ainda é pouco.
“Na minha vida, sempre
lutei muito pelos meus objetivos,
mas tive que passar por muitos
obstáculos. Muitos destes obstáculos foram relacionados à falta de
conﬁança em meu potencial por ser
mulher. Hoje, considero que venci.
Venci o preconceito, conquistei
meu espaço e cheguei onde queria
chegar, com muita garra e respeito
pelo próximo”, disse, emocionada,
a professora.
Durante todo o mês de março, serão realizadas ações voltadas
ao público feminino, abrangendo
toda a cidade. Nos dias 8 e 22,
barracas do Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador (Cerest),
da Comissão Municipal de Atuação
Comunitária (Comac), da Secretaria
de Assistência Social, da Lei Seca/
Compir. OAB Mulher/Comdim,
Procon, e barraca da beleza e técnicas de defesa pessoal estarão no
Calçadão do Cenip entre 9h e 17h.
Do dia 8 até o dia 15, a Praça Visconde de Mauá, onde ﬁca situada a
Câmara dos Vereadores, receberá
exposição de artesanato com as
mulheres assistidas pelo Centro de
Referência em Assistência Social
(Cras), também entre as 9h e 17h.
Conﬁra abaixo a programação
completa:
7/3, quarta-feira:

Divulgação: http://www.petropolis.rj.gov.br

8h30: Palestra Cram e
Caps-AD no curso Ensino.com
10h: Palestra Cram no Centro de Saúde
15h: Palestra Cram no Cras
Centro
Adesivação de carros
8/3, quinta-feira
Calçadão do Cenip:
Entre 9h e 17h: Barracas
Cerest, Comac, Assistência Social,
Lei Seca/Compir. OAB Mulher/
Comdim, Procon, e barraca da beleza e técnicas de defesa pessoal.
Praça Alcindo Sodré:
Entre 9 e 17h: Ônibus Lilás
Caps AD:
16h: Palestra Cram
Casa dos Conselhos
18h: Evento Funcionária
Destaque às 18h na Casa dos Conselhos com apresentação da Banda
Marcial Wolney Aguiar

Casa da Educação:
15h: Palestra com PM em
parceria com o Cram para professoras
14/3, quarta-feira:
Posse/Brejal:
9 às 17h: Ação com Ônibus
Lilás

Praça da Inconﬁdência:
17h: Passeata do Grupo
8M(concentração 17h, saída 18h)
10/3, sábado:
Carangola:
9 às 14h: Ação com Ônibus

8h: Grupo de Planejamento
Familiar com OAB e Marcia Chiote
8h
15/3, quinta-feira:
Cras Corrêas:
11h: Palestra Cram

Lilás
11/3, domingo:
Praça da Liberdade:
10h: Aulão de Zumba – Professor Marlon Derick Fernandes
11h: Banda Marcial Imperial
Petropolitana
12/3, segunda-feira:
Secretário:
9 às 14h: Ação com Ônibus
Lilás
13/3, terça-feira:

16/3, sexta-feira:
Parque Cremerie:
10h: Aulão de Dança
Esporte Verde:
9 às 16h: Torneio de futebol feminino de 9h às 16h e aulão
de dança no Parque Cremerie,
às 10h
20/3, terça-feira:
Cras Itaipava:
14h: Palestra Cram
22/3, quinta-feira:

Calçadão do Cenip:
Entre 9h e 17h: Barracas Cerest, Comac, Assistência Social, Lei
Seca/Compir. OAB Mulher/Comdim,
Procon, e barraca da beleza e técnicas de defesa pessoal.
Escadaria dos Correios:
18h: Apresentação da Banda
Marcial Dragões do Império
Praça Alcindo Sodré:
Entre 9 e 17h: Ônibus Lilás
24/3, sábado:
Praça da Inconﬁdência:
15h: Apresentação dança
alemã – Grupo Berger
26/3, segunda-feira:
Ação com Ônibus Lilás
28/3, quarta-feira
Madame Machado:11h: Ação
com Ônibus Lilás
14h: Palestra Cram no Cras
Madame Machado
Centro:
Adesivação de carros

