c
m
y
k

Carmo, 17 de outubro de 2018

Ano II - Nº 078 - R$ 0,50

Casa da Educação oferecerá
mais 300 vagas para cursos
e oﬁcinas em 2019

Defesa Civil retorna
às comunidades e faz visitas
aos pontos de apoio antes do
período de fortes chuvas

Escolas públicas podem
escolher obras literárias para
2019 a partir do dia 18

Inglês, informática, teatro, canto coral, violino,
flauta, violão, ballet, capoeira, judô, desenho, fotografia
e prática de conjunto, são alguns dos cursos e oficinas oferecidos gratuitamente na Casa da Educação
Visconde de Mauá.
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A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias está
intensiﬁcando o trabalho de prevenção aos desastres de
origem natural antes do período de fortes chuvas: um calendário de operações nas praças e nas comunidades começa
a funcionar em novembro.
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Diretores e professores de escolas públicas podem
escolher as obras literárias que mais se adequem ao projeto pedagógico da unidade de ensino para 2019. A seleção,
parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático
(PNLD), começa no dia 18 e termina em 31 de outubro.
Pág 04

Conheça ações para frear o avanço
do excesso de peso no País

Nova Friburgo
realiza
campanha
de prevenção
à Síﬁlis
c
m
y
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Divulgação

A Secretaria de Saúde
de Nova Friburgo, por meio do
Programa Municipal de IST/
AIDS e Hepatites Virais, está
realizando a Campanha Municipal de Prevenção à Síﬁlis e
Síﬁlis Congênita, entre os dias
15 e 19 de outubro de 2018.
O objetivo é conscientizar
a população em geral, com
ênfase nas gestantes, sobre
a importância da prevenção
no combate à disseminação
da síﬁlis e da síﬁlis congênita.
Em paralelo, são oferecidos
testes rápidos de triagem para
a doença.
Pág 02

Moradores poderão ter
isenção de pedágio na
rodovia RJ-116
c
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Ciência para redução
das desigualdades é tema
da Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia

Foto: Divulgação Internet

Cinco anos de luta e persistência levaram o secretário de escritório imobiliário Daniel Lana a sair
de uma estatística que aﬂige cada
dia mais brasileiros. Dados de 2017
mostram que 18,9% da população
é obesa e 54% apresenta excesso
de peso no País. Aos 30 anos de
idade, ele atualmente está com 84
quilos, ao contrário dos 130 quilos
de 2013.
Além de parar de fumar,
Lana aliou os dois grandes pilares
do combate ao excesso de peso na
sua luta: alimentação saudável e
prática regular de atividades físicas.
“Não adianta nada você começar a
fazer uma atividade física, se privar
disso ou daquilo, se você não ﬁzer
um exercício mental antes e enﬁar
na cabeça que precisa fazer aquilo
e que é capaz de conseguir, disse.
Pág 03

Prefeitura libera espaço
para futura instalação da
Sala do Empreendedor

novafriburgo.rj.gov.br

teresopolis.rj.gov.br

Para receber a isenção, os moradores devem apresentar à administração da rodovia um documento

Eventos acontecem em horários diversos para dar a oportunidade de todos participarem

Procuradoria Geral já está funcionando no Centro Administrativo Celso Dalmaso

Os moradores do
distrito de Sambaetiba,
no município de Itaboraí;
do bairro de Boca do
Mato, em Cachoeiras de
Macacu; e do distrito de
Banquete, no município
de Bom Jardim, podem
ficar isentos do pagamento de pedágio da
rodovia RJ-116. É o que
determina o projeto de lei
4.356/18, dos deputados

Nova Friburgo está
realizando, pelo sexto ano
consecutivo, a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia, entre os dias 16
e 20 de outubro, liderada
pela Secretaria Municipal
de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Proﬁssionalizante e Superior.
O evento deste ano conta
com o apoio de dezenas
de instituições, como a

A Gestão Municipal segue com seu
pacote de incentivo ao
empreendedorismo para
gerar empregos e renda
e aumentar a arrecadação. Depois de inaugurar a 30ª Delegacia
da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro
(Jucerja) em Teresópolis, a Administração se
prepara para a futura

André Ceciliano e Gilberto Palmares (ambos
do PT) e Paulo Ramos
(PDT), que a Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou em segunda discussão. O texto seguirá
para o governador Luiz
Fernando Pezão, que
tem até 15 dias úteis para
sancionar ou vetar.
Pág 02

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ),
a Universidade Federal
Fluminense (UFF), o Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca (CEFET-RJ),
o Centro de Educação
Superior à Distância do
Estado do Rio de Janeiro
(CEDERJ) e a Universidade Estácio de Sá.
Pág 02

implantação da Sala do
Empreendedor.
O espaço escolhido é onde funcionava
a Procuradoria Geral,
no 1º piso da Prefeitura,
na Várzea. Com isso, o
setor foi transferido para
o Centro Administrativo Celso Dalmaso (Av.
Feliciano Sodré, 611),
ao lado da Câmara de
Pág 04
Vereadores.
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Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO CONTRATO N.º 014/2018
LICITAÇÃO Nº. 004/2018
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2018
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Cantagalo
CNPJ Nº. 31.838.469/0001-28
CONTRATADO: Oﬃce Comércio e Serviços de Informática de Cantagalo Ltda-ME
CNPJ Nº. 11.267.089/0001-73
Objeto: Fornecimento dos seguintes Equipamentos de Informática: 11

(onze) notebooks e 11 (onze) maletas, ambos de acordo com as especiﬁcações
exigidas pelo anexo IV do Edital da Tomada de Preços nº 004/2018, para uso dos
Vereadores da Câmara Municipal de Cantagalo, em exercício.
Valor: De acordo com o objeto contratual, serão fornecidos 11 (onze)
notebooks no valor total de R$ 29.329,63 (vinte nove mil trezentos e vinte e nove
reais e sessenta e três centavos) e 11(onze) maletas no valor total de R$ 1.392,93
(mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) que serão municiados
à contratante.
Prazo: Os Equipamentos de Informática deverão ser entregues na sede
da Câmara Municipal de Cantagalo, sito a Rua Getúlio Vargas, 391, lojas A e B,
condomínio Ruth Farah Nacif Luterback, Centro, Cantagalo-RJ em até 10 (dez) dias
corridos, prazo este, contado a partir da data de assinatura do Contrato.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos
NOTEBOOKS, objeto deste contrato, correrão à conta do seguinte recurso ﬁnanceiro:4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- Empenho
138/2018.
As despesas decorrentes da contratação, das MALETAS, objeto desta
avença correrão à conta dos seguintes recursos ﬁnanceiros:3.3.90.30 – MATERIAL
DE CONSUMO- Empenho 139/2018.
Data: 08 de outubro de 2018.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Moradores poderão ter isenção de pedágio na rodovia RJ-116
Os moradores do distrito
de Sambaetiba, no município de
Itaboraí; do bairro de Boca do
Mato, em Cachoeiras de Macacu;
e do distrito de Banquete, no município de Bom Jardim, podem ﬁcar
isentos do pagamento de pedágio
da rodovia RJ-116. É o que determina o projeto de lei 4.356/18,
dos deputados André Ceciliano
e Gilberto Palmares (ambos do
PT) e Paulo Ramos (PDT), que a
Assembleia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou
em segunda discussão. O texto
seguirá para o governador Luiz
Fernando Pezão, que tem até 15
dias úteis para sancionar ou vetar.
Atualmente, a rodovia,
que liga Itaboraí ao município
de Macuco, tem quatro praças
de pedágio, com tarifas no valor
de R$ 5,80 para carros ou caminhonetes com um eixo simples.
Os moradores somente terão
isenção no pedágio localizado

próximo à sua região. A via é
administrada pela concessionária
Rota 116.
No caso do distrito de
Sambaetiba, por exemplo, o pedágio ﬁca entre a localidade e o
Centro de Itaboraí, o que diﬁculta
o acesso dos moradores a serviços essenciais, como saúde e
educação. “As pessoas que vivem
em Sambaetiba precisam pagar
duas tarifas para conseguirem ir a
hospitais e escolas. Muitas vezes

para resolver simples problemas
bancários também é necessário o
pagamento do pedágio. Acredito
que essa cobrança para os moradores locais é desnecessária”,
aﬁrmou o presidente das associações de moradores do município
de Itaboraí, Antônio Luiz Português, que acompanhou a primeira
votação do projeto no plenário.
Para receber a isenção,
os moradores devem apresentar à administração da rodovia

um documento que comprove
residência fixa nas localidades
por, no mínimo, dois anos. O cadastro do veículo também deve
ser renovado anualmente junto à
concessionária da rodovia. Cada
morador somente poderá cadastrar um automóvel para receber a
isenção, que deve ter placa dos
municípios em que os moradores
vivem.
Texto: Comunicação
Social

Nova Friburgo realiza campanha de prevenção à Síﬁlis
A Secretaria de Saúde de
Nova Friburgo, por meio do Programa Municipal de IST/AIDS e
Hepatites Virais, está realizando
a Campanha Municipal de Prevenção à Síﬁlis e Síﬁlis Congênita,
entre os dias 15 e 19 de outubro de
2018. O objetivo é conscientizar a
população em geral, com ênfase
nas gestantes, sobre a importância
da prevenção no combate à disseminação da síﬁlis e da síﬁlis congênita. Em paralelo, são oferecidos
testes rápidos de triagem para a
doença no Posto de Saúde Sylvio
Henrique Braune e estratégias de

Saúde da Família de Olaria II e
Centenário.
A campanha é voltada à
população em geral, mas foca
ações especíﬁcas em populações
mais vulneráveis à infecção e
reforça as orientação junto aos
proﬁssionais de Saúde para promover a interrupção da cadeia de
transmissão das infecções sexualmente transmissíveis.
A sífilis é uma infecção
sexualmente transmissível (IST)
de caráter sistêmico, causada pelo
Treponema pallidum, exclusiva do
ser humano, e que, quando não

tratada precocemente, pode evoluir para uma enfermidade crônica.
Desconhecendo seu status sorológico, a pessoa com
sífilis pode se tornar um vetor
involuntário. Sendo assim, o conhecimento dessa informação
pode desencadear ações de tratamento e seguimento do agravo,
promovendo a quebra da cadeia
de transmissão da infecção de
milhares de pessoas.
Além disso, gestantes com
síﬁlis não tratadas podem transmitir a doença para seus bebês,
que têm o risco de nascer com

problemas de audição, visão e outras alterações graves de sistema
nervoso central, a chamada SÍFILIS CONGÊNITA. É fundamental
que o parceiro também se previna,
participe do pré-natal, faça o teste
e, em caso de resultado positivo,
inicie o tratamento imediatamente.
Só assim é possível evitar uma
nova infecção e garantir a saúde
do bebê.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro é
o estado do Sudeste que possui as
maiores taxas de síﬁlis adquirida,
síﬁlis em gestante e síﬁlis congê-

nita, o que justiﬁca qualquer ação
que venha contribuir para a interrupção da cadeia de transmissão
do agravo.
A testagem rápida acontece nos seguintes locais e dias:
POLICENTRO
17/10 : 13 às 16:30
18/10 : 8:00 às 11:30 e
13:00 às 16:30
19/10 : 8:00 às 11:30
ESF CENTENÁRIO
• 18/10 : 9:00 às 16:00
novafriburgo.rj.gov.br

Ciência para redução das desigualdades é tema
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Nova Friburgo está realizando, pelo sexto ano consecutivo,
a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, entre os dias 16 e 20
de outubro, liderada pela Secretaria
Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Proﬁssionalizante e Superior. O evento deste
ano conta com o apoio de dezenas
de instituições, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), a Universidade Federal
Fluminense (UFF), o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), o
Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro
(CEDERJ) e a Universidade Estácio
de Sá. A abertura ocorreu no dia
16 de outubro, às 18:30, no Teatro
Municipal de Nova Friburgo Laercio
Rangel Ventura, com a presença
de diversos representantes das
instituições de ensino e pesquisa

responsáveis pela organização e
realização do evento. E nos dias 17,
18, 19 e 20, o evento será na Praça
Dermeval Barbosa Moreira, em
horários alternados, sendo quarta
e sexta-feira das 13 às 20 horas,
e na quinta-feira e no sábado de 9
até as 16 horas.
A 6ª edição da SNCT 2018
ampliará seu alcance para a região
Centro-Norte ﬂuminense, pois centenas de estudantes dos municípios
de Bom Jardim, Cordeiro e Duas
Barras participam do evento, apoiados por um projeto, elaborado pela
organização do evento e aprovado
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
(CNPq), órgão do Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicações. E, ainda, com o
apoio do CNPq, é possível viabilizar
a tradução simultânea em Libras
em algumas das programações,

incluindo a cerimônia de abertura,
que foi realizada no dia 16.
O coordenador direto do
evento, o subsecretário Bruno Lannes, reaﬁrma a importância da participação desse alunos, incluindo das
escolas públicas e particulares de
Nova Friburgo.
“Preparamos com muito
carinho uma programação onde
todos possam participar, aproveitar
e apresentar seus trabalhos, por
exemplo, voltados para o tema da
Semana. Por isso, estamos indicando, para aquelas escolas que
ainda não se programaram para
ir ao evento, que façam um dia
letivo dentro do evento, pois, além
de conhecerem um pouco mais
sobre todas as áreas envolvidas,
com certeza será um momento de
muito aprendizado para os alunos”,
enfatiza Bruno.
Estão previstas para ocor-

rer dezenas de atividades ao longo
do evento, como a já tradicional
ETARSERRA (Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana do Instituto de Saúde de Nova
Friburgo), também em sua sexta
edição; experimentos científicos
diversos nas tendas da Caravana
da Ciência da Fundação CECIERJ,
que estão localizadas na Praça
Demerval Barbosa Moreira, no Centro da cidade; além de palestras,
rodas de conversas; entre outras
atividades, todas com o objetivo de
contribuir para a popularização da
ciência, tecnologia e inovação em
Nova Friburgo e região.
Também são abordados,
ao longo da Semana, temas como
a participação da mulher na Ciência brasileira, mostra de robótica e
astronomia, impressão 3D, tecnologias assistivas para pessoas com
deﬁciência, evolução da informati-

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

zação na educação municipal, desenvolvimento sustentável, sistema
de câmeras Nova Friburgo Cidade
Inteligente, formação proﬁssional
através do Centro de Formação
Profissional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do
Vestuário (Cevest), arte e cultura,
entre outros.
Para o secretário de Ciência e Tecnologia, Marcelo Verly, “tal
conjunto fortalece Nova Friburgo
como polo de inovação no interior
fluminense, apresentando excelentes perspectivas de avanços
em áreas diversas como produção
de cervejas artesanais e de lúpulo,
tecnologia de informação e serviços
associados a energias renováveis,
nas quais é vital a incorporação
dos acelerados avanços cientíﬁcos
e tecnológicos de nosso tempo”,
enfatiza o secretário.
novafriburgo.rj.gov.br

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
PORTARIA Nº 40/18
O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

publicado nas páginas 3 do Jornal LOGUS AMBIENTAL LTDA.-ME, Ano I – nº
60, de 20/06/2018 e Edital de Convocação para segunda etapa (prova prática)
publicado na página 2 do mencionado jornal, edição n° 072, de 12/09/2018, os
candidatos a seguir relacionados, com efeito retroativo ao dia 11 de outubro
de 2018:

RESOLVE
Cargo

II - Os nomeados prestarão estágio probatório no período de três (3)
anos, durante o qual serão feitas avaliações especiais de desempenho dos mesmos.
III - Findo o mencionado prazo de dois anos, serão transformados em
deﬁnitivas as nomeações dos que foram aprovados no estágio.

Candidato (a)

Baixar a presente Portaria para:

IV - Lavre-se os respectivos termos individuais de posse.
Agente Legislativo – Recepcionista:

I - NOMEAR, a título provisório, como SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO QUADRO PERMANENTE desta Casa Legislativa, criados através
da Lei n° 1.972, de 05/06/2018, nas categorias funcionais adiante especiﬁcadas
e em decorrência do Concurso Público para provimento de cargos do quadro
permanente desta Câmara Municipal, realizado no dia 19 de agosto de 2018, na
conformidade do Edital de Concurso Público n° 02/2018, datado de 20/06/2018,

- LUANY GARCIA

SILVA

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.
Assistente Legislativo – Auxiliar de Administração:
- ITALO JOSÉ MACHADO BOTELHO DE AGUIAR;
- ANNABELLA ZÁVOLI VILLARINHO CARDOSO;
- TATIANA DE PAULA SOUZA.

Carmo-RJ, 11 de outubro de 2018.
Romerito José Wermelinger Ribeiro.
Presidente.
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Câmara Municipal de Sumidouro
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRAZO: a partir de 11 de setembro de 2018 até 31 de dezembro
PARTES: Câmara Municipal de Sumidouro, inscrita no CNPJ
nº 02.326.500/0001-43; JOHBF – Posto de Serviços Ltda., inscrita no
CNPJ nº 05.323.836/0001-40;

de 2018;
VALOR: O valor do preço do litro de gasolina comum passa
a ser de R$ 5,27 (cinco reais e vinte e sete centavos);

OBJETO: Reajuste do preço da gasolina comum;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº
0100.0103100012.001 – Manutenção e Operacionalização das Atividades da Câmara. Dotação Orçamentária nº 3390.30.00-00 – Material
de Consumo – Ordinários;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Administrativo nº
023/2018, Lei Federal nº 8.666/93 e clausula 4ª do Contrato nº 001/2018.

Conheça ações para frear o avanço do excesso de peso no País
Cinco anos de luta e persistência levaram o secretário de
escritório imobiliário Daniel Lana a
sair de uma estatística que aﬂige
cada dia mais brasileiros. Dados
de 2017 mostram que 18,9% da população é obesa e 54% apresenta
excesso de peso no País. Aos 30
anos de idade, ele atualmente está
com 84 quilos, ao contrário dos 130
quilos de 2013.
Além de parar de fumar,
Lana aliou os dois grandes pilares
do combate ao excesso de peso
na sua luta: alimentação saudável
e prática regular de atividades
físicas. “Não adianta nada você
começar a fazer uma atividade física, se privar disso ou daquilo, se
você não ﬁzer um exercício mental
antes e enﬁar na cabeça que precisa fazer aquilo e que é capaz de
conseguir, disse.
Cuidados para combater a
obesidade
No Brasil, uma das principais medidas no combate à obesidade e ao excesso de peso é a
elaboração do Guia Alimentar para
a População Brasileira, disponível
gratuitamente no site do Ministério
da Saúde.
Publicada em 2014, a segunda edição do guia apresenta

um vasto conteúdo com dicas e
informações sobre a alimentação
saudável. Além disso, o material
serve como um importante subsídio
para o desenvolvimento de ações
que busquem promover a saúde e
a segurança alimentar e nutricional
da população.
Exercícios
Outro destaque é o programa Academia da Saúde, que desde
2011 incentiva a prática de atividades físicas em cidades espalhadas
por todo o País. Com a ação, espaços públicos são transformados
em polos equipados para a prática
das atividades. A iniciativa promove a saúde e o lazer, a cultura e a
integração social.
Ao mesmo tempo, campanhas do governo junto a associações do setor produtivo ajudam a
reduzir os níveis de substâncias
como o sódio, açúcar e gordura
trans dos alimentos processados.
E uma chamada pública selecionará 27 universidades públicas
e privadas para desenvolverem
ações de prevenção, diagnóstico e
tratamento da doença no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Crescimento
As informações disponíveis

revelam que o excesso de peso
avança no Brasil. Há 10 anos, esses índices de obesos e pessoas
com excesso de peso estavam
em patamares inferiores: 12,9% e
43,4%, respectivamente. Por isto,
cresce a importância do Dia de
Combate à Obesidade: lembrar a
importância da luta contra um distúrbio que afeta as vidas de um número cada vez maior de pessoas.
Para saber a situação de
cada pessoa, um especialista calcula o Índice de Massa Corporal,
que leva em conta o peso e a altura,
além da idade. Assim, é possível
saber se ela possui excesso de
peso ou se está obesa e em qual
grau.
No mundo, a situação também preocupa: já são 672 milhões
de adultos obesos (um a cada oito
indivíduos), segundo relatório divulgado neste ano pela Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Diante
deste quadro, são essenciais as
políticas públicas que busquem
frear o avanço da obesidade e do
sobrepeso.
Mudança de hábitos
Sozinhas, as iniciativas do
poder público não são capazes de
reduzir as taxas de obesidade e

sobrepeso. Elas devem ser acompanhadas por uma mudança nos
hábitos da população, fenômeno
que já pode ser visto no Brasil.
“Se você prepara sua cabeça para
aquilo antes de começar, você não
deixa aquilo te derrubar”, aﬁrmou
Lana.
De acordo com dados da
a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), o consumo de
refrigerantes e bebidas açucaradas
caiu 52,8% entre 2007 e 2017.
Além disso, a prática de atividade
física no tempo livre cresceu 24,1%
desde 2009.
Mesmo assim há um caminho considerável a se percorrer. E
a falta de informações é uma delas.
“Eu vejo, hoje, pacientes que têm
acesso à informação, mas que não
sabem a diferença de um carboidrato para uma proteína, coisas
básicas. E aí acabam fazendo a
escolha errada não porque eles
não querem mudar, mas porque
não sabem”, disse a terapeuta
ortomolecular e especialista em
disfunções metabólicas Ana Carolina Candia.
Prioridade
O público infantil é prio-

ridade das ações de combate à
obesidade no Brasil. As medidas
de maior destaque para essa parcela da população são o programa
Crescer Saudável, voltado à prevenção e controle da obesidade
infantil nos municípios com maior
prevalência de excesso de peso
em crianças de dois a dez anos
de idade, e o Programa Saúde na
Escola, que estimula a alimentação
saudável e as atividades físicas em
mais de 85 mil escolas do País.
“Quando uma criança é
acostumada, antes dos dois anos,
a consumir alimentos com muito
sal, gordura e açúcar, as papilas
gustativas ﬁcam acostumadas com
hiperpalatabilidade, com um sabor
muito forte”, aﬁrmou a coordenadora geral de Alimentação e Nutrição
do departamento de atenção básica do Ministério da Saúde, Michele
Lessa.
Por isso, a adoção de hábitos saudáveis durante os primeiros
anos de vida é fundamental para a
diminuição dos índices de obesidade e sobrepeso. Sem os cuidados,
segundo a coordenadora, a probabilidade de uma criança virar um
adulto obeso é de 50% - no caso
dos adolescentes, o índice sobe
para 80%.
Fonte: Governo do Brasil

Casa da Educação oferecerá mais 300 vagas para cursos e oﬁcinas em 2019
Inglês, informática, teatro,
canto coral, violino, ﬂauta, violão,
ballet, capoeira, judô, desenho,
fotograﬁa e prática de conjunto, são
alguns dos cursos e oﬁcinas oferecidos gratuitamente na Casa da
Educação Visconde de Mauá. A boa
notícia para os pais que desejam
fazer a inscrição dos ﬁlhos para as
atividades na Casa é que em 2019
serão oferecidas mais 300 vagas
para estudantes da rede municipal
e a matrícula poderá ser feita já em
novembro.
O atendimento na Casa da
Educação vem crescendo continuamente: em 2016 eram 180 alunos
atendidos, em 2017 o número
chegou a 700 e em 2018 já são
mais de 800 alunos participando de

atividades no contraturno escolar. A
expectativa é que 1100 alunos sejam
matriculados na Casa em 2019.
“A Casa da Educação já é
um ponto de referência no oferecimento de atividades no contraturno
escolar. As oﬁcinas são ecléticas,
com a oferta de cursos que exaltam
a pratica esportiva, como judô e
capoeira e também exploram os
talentos como música e teatro. É importante que os pais que ainda não
matricularam os ﬁlhos aproveitem
essa oportunidade”, disse a secretária de Educação, Samea Ázara.
De acordo com a direção
da Casa da Educação, as matrículas poderão ser feitas no início de
novembro. As datas da renovação
- para aqueles que já participam

das atividades na Casa - e das
novas matriculas serão divulgadas
posteriormente. Durante a matrícula
os pais deverão apresentar cópia da
certidão do nascimento, cópia do
comprovante de residência, declaração escolar, cópia da identidade
do responsável e uma foto 3x4.
Informações adicionais podem ser
obtidas através do telefone 22468661.
Nesse ano a Casa implantou os cursos de fotograﬁa, desenho
e aulas de prática de conjunto.
“Acreditamos no talento dessas
crianças que encontram na Casa um
ambiente acolhedor e professores
especializados. Também ofertamos
atividades diferenciadas na Casa
como projeto de sustentabilidade,

contação de história, promovemos
palestras e encontros com autores
e músicos. Tudo é feito com muito
carinho pela equipe e é por isso que
o número de alunos da Casa cresce
cada vez mais. Vamos oferecer mais
300 vagas para 2019 e não descartamos a possibilidade de aumentar
esse número”, explica a diretora da
Casa da Educação, Catarina Maul.
A Casa atende aproximadamente 800 alunos: são 91 turmas.
Além dos cursos e oﬁcinas já citados, os alunos na Casa também
participam de aulas de viola de arco.
Todas as atividades são voltadas
para alunos de escolas municipais,
mas em algumas atividades, como
são resultado de parceria, como
Cia. Musical Maestro Guerra Peixe,

Princesas de Petrópolis, Coral dos
Anjos e Orquestra jovem de violões
Raphael Rabello, existe uma cota
de vagas destinadas a outras redes,
desde que munícipes de Petrópolis.
Na Casa, os estudantes
também têm acesso à Biblioteca
Mauá. O local abriga aproximadamente 3 mil livros e está em expansão. “Devido à grande procura, o
empréstimo de livros também pode
ser realizado pela comunidade a
partir da inscrição prévia, já estamos
programando o aumento da Biblioteca. Todos os alunos, entre uma aula
e outra frequentam o lugar. A Biblioteca possui títulos literários diversiﬁcados e no mesmo local funciona
uma gibiteca”, conta Catarina Maul.
petropolis.rj.gov.br
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Defesa Civil retorna às comunidades e faz visitas aos
pontos de apoio antes do período de fortes chuvas
A Secretaria de Defesa Civil e
Ações Voluntárias de Petrópolis está
intensiﬁcando o trabalho de prevenção aos desastres de origem natural
antes do período de fortes chuvas: um
calendário de operações nas praças
e nas comunidades começa a funcionar em novembro com o objetivo de
orientar a população e visitar os pontos de apoio existentes no município.
Cartilhas ensinando os moradores a
agir em caso de ocorrências, como
deslizamentos de terra e inundações, também serão entregues aos
moradores nestes locais. O trabalho
antecipado acontece em virtude dos
números do último verão. Os índices
de chuva cresceram 120% e a quantidade de ocorrências registradas subiu
48%. As atividades estão inseridas no
SOS Chuvas, programa da prefeitura
que conta com 48 estagiários voluntários de engenharia e arquitetura da
Estácio e da UCP atuando de maneira
preventiva em três áreas: Meio Ambiente, Obras e Defesa Civil.
Com 234 áreas de risco alto
ou muito alto – equivalente a 18% do
município - e um déﬁcit habitacional
de 12 mil casas, a prefeitura trabalha
com foco na prevenção. Também
como parte dessas atividades, os
testes das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme estão sendo realizados
mensalmente desde abril para que
estejam funcionando em um momento
de crise. No último, realizado no dia
10 de outubro, todo o conjunto operou
perfeitamente. O trabalho antecipado
e a organização das equipes dos órgãos de resposta serão apresentadas
pela prefeitura no dia 28 de novembro, data de lançamento do Plano
Verão 2019 de Petrópolis.
A prevenção aos desastres
de origem natural é uma prioridade
do governo. Desde o ano passado,
a prefeitura organiza os órgãos
para que trabalhem com ações em
conjunto e em pronto atendimento
as ocorrências. É importante que a

cidade esteja preparada para os momentos de crise. Após o lançamento
da versão atualizada do Plano Verão
municipal, as equipes estarão prontas
para trabalhar no período mais crítico.
Outra ação importante do
governo municipal na prevenção
aos desastres de origem natural é
a inserção dos temas Defesa Civil e
Educação Ambiental nas escolas da
rede municipal de ensino. A inclusão
dos assuntos em sala de aula é inédita no Brasil e oferece a oportunidade
de os estudantes desenvolverem a
percepção dos riscos do seu bairro.
Ao longo deste semestre, os alunos
estão desenvolvendo trabalhos de
acordo com as ameaças de desastres características do verão, como
deslizamentos de terra e inundações.
“O Defesa Civil nas Escolas
é a principal ferramenta do governo
para garantir uma cidade mais resiliente no futuro”, garante o secretário
de Defesa Civil e Ações Voluntárias,
coronel Paulo Renato Vaz, destacando a importância da presença na pasta nas comunidades, permanecendo
próxima da população.
“O programa vai trazer muitos
benefícios para o futuro da cidade. Pensando no presente, nossas
ações têm foco nas áreas de maior
risco geológico do município e que
contam com o sistema de sirenes.
Precisamos estar bem próximos dos
moradores para que a gente tenha a
redução do número de ocorrências
neste verão”, disse o secretário.
Criado no ano passado pela
prefeitura para impedir o avanço das
ocupações e construções irregulares
na cidade, o SOS Chuvas segue
aberto para os universitários interessados em participar. Os alunos devem
procurar a coordenação de seus cursos para se inscreverem. As ações
são direcionadas para articulação e
mobilização comunitária, com a distribuição de panﬂetos informativos e de
orientação; ﬁscalização e controle da

ocupação desordenada e de proteção
ambiental. Cada setor da prefeitura
vai utilizar os estudantes dentro da
sua atribuição, sempre acompanhado
de um responsável técnico.
“Os benefícios para a cidade
com a criação do SOS Chuvas são
diversos, colaborando para o desenvolvimento dos estudantes. Os
alunos trabalham com proﬁssionais
competentes da prefeitura, desde
geólogos, engenheiros e arquitetos,
adquirindo mais conhecimento. Além
disso, conhecem a realidade da nossa
cidade e as diﬁ culdades encontradas”, explica Paulo Renato.
Prefeitura faz a limpeza de
bueiros pela cidade como parte
do Plano Verão
O trabalho de limpeza de bueiros na cidade continua sendo realizado pela prefeitura como preparação
para o período de chuvas e prevenção
a alagamentos. Locais como ruas
Eugênio Werneck (Morin), Frederico
Noel, Vila São José (Bingen), Rocha
Miranda (Quarteirão Ingelheim), Carolina Justen (Vila Militar), Coriolano
Bastos (Comunidade Oswaldo Cruz),
Rua do Imperador, Souza Franco, 16
de Março, Imperatriz e Ipiranga (Centro) receberam o serviço nas últimas
semanas.
Em outra ação dentro do Plano Verão municipal, a Secretaria de
Obras vai realizar uma nova etapa
do programa de dragagem de rios, o
“Rio Limpo”. As máquinas que farão o
programa já começaram a ser posicionadas próximo ao Palácio de Cristal,
que está assoreado com areia que
é arrastada, em geral, pela própria
água e pelo vento. O programa vai
passar em diferentes pontos dos rios
Piabanha, Palatinato e Quitandinha
em Bingen, Cel. Veiga e outros locais. No ano passado, mais de cinco
mil toneladas de sedimentos foram
removidas do curso dos rios.
petropolis.rj.gov.br

O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

DESPEDIDA
Uma proﬁssão me escolheu.
Por ela já passei fome e frio. Confesso que ainda me
arrepio.
Tive que aprender muito para poder começar,
principalmente o que é companheirismo e o que é luta.
Depois aprendi quando deveria ensinar.
Treinei à exaustão.
Já trabalhei tantos natais que não os sei contar mais.
Já entrei em esgoto.
Fui mordido por um cachorro.
Já ri tanto no alojamento que quase desloquei o queixo.
Já dei muito trabalho para o meu anjo da guarda. Mas já vi
um anjo mais sofrido, aquele que permitiu que uma moça
saísse ilesa sob um ônibus capotado.
Já pensei que vivia alguém saudoso ao sentir o meu
próprio pulso.
Já convidei para jogar futebol um cara que tinha quebrado
as pernas em uma colisão.
Já vi pequenos milagres o suﬁciente para saber que
podemos ser as mãos de Deus. E também que tudo só
pode dar certo se Ele assim o quiser.
Quebrei a porta de um apartamento, quando o incêndio era
em outro.
Já pranteei amigos que partiram trabalhando.
Vi tanta chuva que pensei que meu dia tinha chegado.
Já comemorei uma promoção pendurado de cabeça para
baixo em um barranco, presente de uma tropa que provou
o quanto me considerava.
Essa mesma tropa me ensinou mais em um ano do que
jamais poderia aprender em três de academia.
Já ﬁquei com um lado só do rosto bronzeado.
Parei um instante inﬁnito dentro de um prédio em chamas
para olhar para a grandiosidade do fogo que tudo arde.
Então entendi porque trago uma fênix no peito.
Já me vesti de gala, de brilho e estrela, mas do que
gostava mesmo era do brim.
Vi tanta dor que eu não sei como ﬁz para suportar.
Mesmo assim vi o olhar de gratidão.
Por isso sei que o bombeiro é de todos o soldado mais
amado.
Feito de fogo e de chuva. O barão da ralé.
Mas me perdoem aqueles que o serão para sempre. Pois
hoje, depois de tanta água sob a ponte; peço minha licença
derradeira, mesmo que não a seja por inteira. Aﬁnal onde
houver dor que haja solidariedade.
Mas ﬁnamente fecho as portas às minhas costas para abrir
outras à frente.

Escolas públicas podem escolher obras
literárias para 2019 a partir do dia 18
Diretores e professores
de escolas públicas podem escolher as obras literárias que
mais se adequem ao projeto
pedagógico da unidade de ensino para 2019. A seleção, parte
do Programa Nacional do Livro

e do Material Didático (PNLD),
começa no dia 18 e termina em
31 de outubro.
Pela primeira vez, o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) abre a
possibilidade para as escolas

escolherem as obras. Para fazer
a seleção, as redes municipais
ou estaduais e as instituições federais devem aderir formalmente
ao PNLD Literário 2018 até esta
quarta (17), pelo sistema PDDE
Interativo.

Para ajudar na escolha do
PNLD Literário 2018, o FNDE publicou um guia digital do programa, com resenhas e informações
sobre todas as obras indicadas
para educação infantil, anos
iniciais do ensino fundamental

(1º ao 5º ano) e ensino médio.
Durante o período da escolha
não é permitido o acesso de
representantes de editoras nas
dependências das escolas.
Fonte: Ministério da
Educação

Prefeitura libera espaço para futura
instalação da Sala do Empreendedor
A Gestão Municipal segue
com seu pacote de incentivo ao
empreendedorismo para gerar
empregos e renda e aumentar
a arrecadação. Depois de inaugurar a 30ª Delegacia da Junta
Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (Jucerja) em Teresópolis,
a Administração se prepara para
a futura implantação da Sala do
Empreendedor.
O espaço escolhido é onde
funcionava a Procuradoria Geral,
no 1º piso da Prefeitura, na Várzea.

Com isso, o setor foi transferido
para o Centro Administrativo Celso Dalmaso (Av. Feliciano Sodré,
611), ao lado da Câmara de Vereadores.
Segundo o Prefeito Vinicius Claussen, é mais um importante passo na integração do
município com a REDESIM (Rede
Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios). Trata-se
de um sistema integrado que
permite a abertura, fechamento,

alteração e legalização de empresas, simpliﬁcando procedimentos e
reduzindo a burocracia ao mínimo
necessário.
Com a Sala do Empreendedor, os futuros empresários
encontrarão orientações e informações, e terão um ponto de
encontro para o fechamento de
negócios. “Aos poucos, vamos
desburocratizando processos e
criando ambientes de negócios
capazes de fortalecer a nossa economia”, resume o Prefeito Vinicius

Claussen.
Procuradoria em novo
endereço
Desde de quinta-feira (11),
a Procuradoria Geral do Município
está instalada no 1º piso do Centro
Administrativo Celso Dalmaso.
“Queremos reestruturar e modernizar o setor, e a mudança é o
primeiro passo para atingir esse
objetivo”, comentou o Procurador
Geral, Gabriel Palatnic.
No 2º piso do prédio públi-

co continua funcionando a Secretaria de Planejamento e Projetos
Especiais. Já a Secretaria de
Administração foi transferida para
o 3º andar, com todos os setores:
gabinete do secretário, Licitação,
Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento. “A uniﬁcação dos setores
permite uma maior integração entre as equipes e facilita o trabalho
de todos”, disse Emanuel Soares,
Subsecretário de Administração.
Assessoria de Comunicação
teresopolis.rj.gov.br

