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Atendendo convite 
do vereador Róbson Ca-
reca, líder de governo do 
prefeito Luciano Batatinha 
na Câmara, o deputado 
federal Hugo Leal visitou 
Cordeiro na quinta-feira, 
01. Em encontro realizado 
na Prefeitura – do qual par-
ticiparam a vice-prefeita, 
Maria Helena, a secretária 
de Saúde. Vânia Hugue-
nin, e o vereador Furtuoso 

Lopes – o parlamentar fez 
às autoridades uma pres-
tação de contas de todas 
as emendas parlamenta-
res destinadas a Cordeiro 
em seus três mandatos.

Dizendo-se satisfei-
to em retornar a Cordeiro 
pelo carinho do povo e 
dos amigos que fez na 
cidade, além de esclare-
cer pontos importantes.
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Está chegando a hora 
da maior festa popular do 
município de Cantagalo, o 
Carnaval 2018. Serão 5 dias 
de festa, aproximadamente 
15 blocos na avenida e todos 
os dias Baile do Sereno com 
excelentes shows musicais 
dos mais variados estilos.

Já muito aguardado 
por toda população e turistas, 
o Carnaval em Cantagalo 
vem crescendo a cada ano e 
ganhando ainda mais força 
e tradição.

Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, o Procon Esta-
dual vai realizar um atendimento especial de carnaval. 
As reclamações dos consumidores que tiverem relação 
com a festa deverão ser enviadas exclusivamente pelo 
e-mail proconrjcarnaval2018@gmail.com.
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Em reforço ao compromisso da Secretaria de Saúde 
com os municípios no combate à febre amarela, o secretário 
Luiz Antonio Teixeira Jr. e o subsecretário de Vigilância em 
Saúde, Alexandre Chieppe, acompanharam, no sábado 
(03/02), a vacinação no município de Cantagalo.

        Pág 03

O que é o Documento Nacional de Identifi cação?
O DNI vai reunir em um único documento CPF, título 

de eleitor, certidão de nascimento… E isso será feito de forma 
totalmente digital. Todos os seus dados fi carão reunidos em 
um aplicativo.

                                  Pág 04

PROCON 
receberá reclamações 
de consumidores por e-mail
no carnaval

Secretário visita Cantagalo 
e Angra e reforça ações do 
estado contra a febre amarela

Entenda como funciona 
o Documento Nacional 
de Identifi cação

A Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde 
da Secretaria de Estado 
de Saúde do RJ infor-
ma que em 2018 foram 
registrados 47 casos de 
febre amarela silvestre 
em humanos:

- 7 casos - Teresó-
polis, sendo quatro óbitos

- 14 casos - Valen-
ça, sendo cinco óbitos

- 6 casos - Nova 

Friburgo, sendo três óbi-
tos

- 1 caso - Petró-
polis

- 1 caso - Miguel 
Pereira, sendo um óbito

- 2 casos - Duas 
Barras

- 2 casos - Rio das 
Flores, sendo dois óbitos

- 1 caso - Vassou-
ras.

Prazo para votar Previdência
 é “fevereiro, e ponto fi nal”, diz Rodrigo Maia

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afi rmou nesta segun-
da-feira (5) que concorda com o 
relator da reforma da Previdên-
cia, Arthur Maia (PPS-BA), se-
gundo o qual a proposta precisa 
ser apreciada em fevereiro e 
que o adiamento do prazo pode 
acabar com a expectativa de 
aprovação do texto ainda neste 
ano. Após participar de reunião 
com governadores, Maia defen-
deu a discussão de outros temas, 
entre eles a segurança e formas 
de resolver os problemas fi scais 
dos estados.

“Se a gente ampliar pra-
zo, não vota nada. Então, o prazo 
é fevereiro, e ponto fi nal. Eu acho 
que tem tempo. Todo mundo tem 
clareza do seu problema fi scal, 
todos os governadores.

A Secretaria reforça a importância das pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúdeDeputado exibe uma emenda destinada a Cordeiro ao lado das autoridades

Divulgação

Divulgação

Ricardo Vieira

Saúde divulga 
informe epidemiológico 

da febre amarela

Especialistas dão dicas 
para proteção da pele 
e olhos no carnaval

Hugo Leal presta 
contas de emendas 

destinadas a Cordeiro

Carnaval 
Cantagalo 
2018: confi ra a 
programação 
ofi cial da maior 
festa popular 
do município

Usar filtro solar e 
reaplicar a cada três horas 
para evitar queimaduras 
pelo sol nessa época do 
ano e, especialmente du-
rante os desfi les dos blocos 
de rua, é uma recomen-
dação que a Sociedade 
Brasileira de Dermatolo-
gia (SBD) faz aos foliões 
para o carnaval deste ano. 
A médica Tatiana Gabbi, 
membro da SBD, alerta 

que as pessoas devem 
dar preferência aos blocos 
que saem pela manhã 
ou à tardinha, evitando o 
horário de pico do sol das 
10h às 16h, além de usar 
chapéu e boné, para evitar 
exposição direta do couro 
cabeludo aos raios solares.

“Usar roupas le-
ves, claras, e óculos de 
sol para sair nos blocos”.

“Usar roupas leves, claras, e óculos de sol para sair nos blocos”

Divulgação
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº 002/2018, DE 31 DE JANEIRO DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

DESIGNAR, o Servidor Cleyton Teixeira Rodrigues, Monitor de Viaturas, 
Matrícula n.º 8.434-0, para junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio 
de Janeiro, proceder ao emplacamento e licenciamento do veículo ofi cial Toyota 
Corolla GLI 2018/2018, Chassi n.º 9BRBL3HE4J0144193, cor preta.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência em, 31 de janeiro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Carnaval Cantagalo 2018: confi ra 
a programação ofi cial da maior 

festa popular do município

Está chegando a hora da maior 
festa popular do município de Canta-
galo, o Carnaval 2018. Serão 5 dias de 
festa, aproximadamente 15 blocos na 
avenida e todos os dias Baile do Sereno  
com excelentes shows musicais dos 
mais variados estilos.

Já muito aguardado por toda a 
população e turistas, o Carnaval em 
Cantagalo vem crescendo a cada ano e 
ganhando ainda mais força e tradição. 
Conhecido por ser uma festa da família 
e de um clima muito agradável, a cidade 
vem recebendo cada vez mais visitantes 
nesta época do ano.

Vale ressaltar que não haverão 
subvenções para nenhuma entidade 

carnavalesca, sejam os blocos ou esco-
las de samba, e a prefeitura municipal 
agradece a compreensão de todos, os 
quais se colocaram a disposição para 
participar e realizar uma bonita festa 
mesmo com esta crise financeira.

Em virtude da atual crise econô-
mica, a Prefeitura de Cantagalo preten-
de realizar a festa de forma modesta  
porém se esforçando para garantir uma 
boa infra-estrutura para todos.

Vista a sua fantasia e com muita 
alegria participe desta grande e boni-
ta festa popular! Carnaval 2018 é em 
Cantagalo!

Escrito Por: Bruno Palma  
http://www.cantagalo.rj.gov.br

Entre os dias 9 e 14 de feverei-
ro, o Procon Estadual vai realizar um 
atendimento especial de carnaval. As 
reclamações dos consumidores que 
tiverem relação com a festa deverão ser 
enviadas exclusivamente pelo e-mail 
proconrjcarnaval2018@gmail.com.

Este e-mail será checado, duran-
te o Carnaval, das 8h às 18h. Haverá 
equipes de plantão para analisar as 
queixas para ele enviadas e buscar, 
dependendo de cada reclamação, uma 

conciliação entre consumidor e empre-
sa por telefone.

O consumidor que tiver proble-
mas não relacionados ao Carnaval du-
rante os dias de folia poderá abrir uma 
reclamação pelo Procon Online (www.
procononline.rj.gov.br), pelo aplicativo 
Meu Procon-RJ (gratuito para smart-
phones com Android) ou, a partir da 
próxima quinta-feira (15/02), nos postos 
de atendimento do Procon Estadual.

IMPRENSA RJ

Atendendo a convite do 
vereador Róbson Careca, líder 
de governo do prefeito Luciano 
Batatinha na Câmara, o depu-
tado federal Hugo Leal visitou 
Cordeiro na quinta-feira, 01 de 
fevereiro. Em encontro realizado 
na Prefeitura – do qual participa-
ram a vice-prefeita, Maria Hele-
na, a secretária de Saúde, Vânia 
Huguenin, e o vereador Furtuoso 
Lopes – o parlamentar fez às 
autoridades uma prestação de 
contas de todas as emendas 
parlamentares destinadas a 
Cordeiro em seus três mandatos.

Dizendo-se satisfeito em 
retornar a Cordeiro pelo carinho 
do povo e dos amigos que fez na 
cidade, além de esclarecer pon-
tos importantes sobre as emen-
das anteriores, Leal colocou seu 
mandato à disposição de Luciano 
Batatinha, especifi camente para 
planejar emendas para o ano de 
2018, particularmente voltadas à 
área de saúde, como sugeriu o 
próprio Batatinha. “Compreendo 
a opção dele. Trata-se de uma 
área sensível em que não se 
pode fazer planejamento, pois a 
demanda é grande e é preciso 
trabalhar na rotina e fazendo 
todos os ajustes necessários”, 
entende Hugo Leal.

Relatando ser fundamen-
tal a presença periódica de 
parlamentares nos municípios, 
o deputado fl uminense destacou 
que no caso de Cordeiro existe 
uma via de mão dupla, já que 
Luciano Batatinha já esteve em 

PROCON receberá 
reclamações de consumidores 

por e-mail no carnaval

Hugo Leal presta contas 
de emendas destinadas a Cordeiro 

Divulgação

Ricardo Vieira

Prefeito, vice, secretária e vereador acompanham explanação de Hugo Leal

seu gabinete, em Brasília, 
buscando apoio para o mu-
nicípio. “É essencial nossa 
presença, sobretudo nos 
municípios do interior. As-
sim, constatamos a situação 
das estradas, observamos 
as difi culdades do cidadão 
fluminense e debatemos 
com regularidade possíveis 
soluções. Sempre me man-
tive, durante os meus três 
mandatos, presente aqui na 
região”, confi rmou Leal.

 Responsável por 
emendas parlamentares 
destinadas a Cordeiro em 
2010, 2012, 2013 e 2017, 
voltadas à agricultura, pe-
cuária e saúde, sobre ex-
pectativas de futuro, Hugo 
Leal garantiu ao prefeito 
Batatinha, à vice-prefeita 
Maria Helena, à secretária 
Vânia Huguenin e ao vere-
ador Róbson Careca que 
também irá entrar no circuito 

para auxiliar o Hospital An-
tônio Castro no que for pos-
sível. “É uma questão que 
precisa ser tratada como 
prioridade. Vamos nos mo-
bilizar para ajudar da melhor 
maneira”, confi rmou.

Por fi m, o parlamen-
tar se disse otimista com 
a recuperação econômi-
ca, embora reconheça que 
ainda haja instabilidade. 
Ele confirmou crer que o 
Governo do Estado, após 
ter assinado o Plano de 
Recuperação, deverá reto-
mar alguns investimentos 
nos municípios. “Calculo 
que isso ainda aconteça 
este ano, algo que será 
fundamental para a vida 
dos municípios sob o ponto 
de vista econômico e de 
crescimento”, concluiu Leal.

IMPRENSA CORDEI-
RO – CIDADE EXPO-

SIÇÃO

www.correiodaserra.net.br
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº. 06/18

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, 
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para EXONERAR o servidor ocupante do 
Cargo de Provimento em Comissão, na função de ASSESSOR PARLAMENTAR-
-II, o Sr. NEYLO FAJARDO DE SOUZA - matrícula nº 00334, então nomeada 
à disposição do Vereador Rita Stefânia Gozzi Farsura, através da Portaria nº 
04/17, de 02/01/17.

A presente portaria terá efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2018. 

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.

Carmo-RJ, 05 de fevereiro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº. 07/18

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, 
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para EXONERAR a servidora ocupante do 

Cargo de Provimento em Comissão, na função de ASSESSOR PARLAMENTAR-
-I, a Sra. MARTA RUTH SOARES FERREIRA - matrícula nº 00348, então 
nomeada à disposição da Vereadora Rita Stefânia Gozzi Farsura, através da 
Portaria nº 03/17, de 02/01/2017.

A presente portaria terá efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2018. 

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.

Carmo-RJ, 05 de fevereiro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº. 08/18

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, 
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para NOMEAR a Sra. EDNA MAURA 
CARDOSO CYTRANGULO VIEIRA, brasileira, casada, secretaria, residente 
na Av. Mário Mesquita, nº 41,  Aptº 1, centro de Carmo – RJ, para ocupar o 
Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR - I desta 
Casa Legislativa, à disposição da Vereadora Rita Stefânia Gozzi Farsura.

A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 01 de feve-
reiro de 2018. 

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.

Carmo-RJ, 05 de fevereiro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº. 09/18

O VEREADOR ROMERITO JOSÉ WERMELINGER RIBEIRO, 
Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para NOMEAR a Sra. REJANE PIRES 
DE JESUS, brasileira, casada, residente na Av. Imboque, nº 282, casa 02, em 
Carmo – RJ, (Cep: 28640-000) para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão 
de ASSESSOR PARLAMENTAR - II desta Casa Legislativa, à disposição da 
Vereadora Rita Stefânia Gozzi Farsura.

A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 01 de fe-
vereiro de 2018. 

Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações neces-
sárias.

Carmo-RJ, 05 de fevereiro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

A Subsecretaria de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde do RJ informa 
que em 2018 foram registrados 47 
casos de febre amarela silvestre 
em humanos:

- 7 casos - Teresópolis, sen-
do quatro óbitos

- 14 casos - Valença, sendo 
cinco óbitos

- 6 casos - Nova Friburgo, 
sendo três óbitos

- 1 caso - Petrópolis

- 1 caso - Miguel Pereira, 
sendo um óbito

- 2 casos - Duas Barras
- 2 casos - Rio das Flores, 

sendo dois óbitos
- 1 caso - Vassouras
- 4 casos - Sumidouro, sen-

do um óbito
- 3 casos - Cantagalo, sendo 

dois óbitos
- 1 caso - Paraíba do Sul, 

sendo um óbito
- 2 casos - Carmo, sendo 

um óbito
- 1 caso - Maricá
- 1 caso - Angra dos Reis, 

sendo um óbito
- 1 caso – Paty do Alferes

 Número de localidades com 
casos confi rmados de febre 

amarela em macacos:
 - 1 epizootia - Niterói
- 1 epizootia - Angra dos 

Reis (Ilha Grande)
- 1 epizootia - Barra Mansa

- 1 epizootia- Valença
- 1 epizootia - Miguel Pereira

*A SES ressalta que os ma-
cacos não são responsáveis pela 
transmissão da febre amarela. A 
doença é transmitida através da 
picada de mosquitos.

 Ao encontrar macacos mor-
tos ou doentes (animal que apre-
senta comportamento anormal, que 
está afastado do grupo, com movi-
mentos lentos etc.), o cidadão deve 

informar o mais rápido possível às 
secretarias de Saúde do município 
ou do estado do RJ.

*A Secretaria reforça a im-
portância das pessoas que ainda 
não se vacinaram buscarem um 
posto de saúde próximo de casa 
para serem imunizadas.

*O boletim leva em conside-
ração o Local de Provável Infecção 
(LPI)
» Ascom da Secretaria de Saú-

de   /  IMPRENSA RJ

Saúde divulga informe epidemiológico da febre amarela

Secretário visita Cantagalo e Angra 
e reforça ações do Estado contra a febre amarela

Em reforço ao compromis-
so da Secretaria de Saúde com 
os municípios no combate à febre 
amarela, o secretário Luiz Antonio 
Teixeira Jr. e o subsecretário de Vigi-
lância em Saúde, Alexandre Chiep-
-pe, acompanharam, no sábado 
(03/02), a vacinação nos municípios 
de Cantagalo, na Região Serrana, e 
Angra dos Reis, no Sul Fluminense. 
Eles visitaram locais de vacinação, 
e o secretário ressaltou a impor-
tância da imunização no combate 
à doença.

– Estamos aqui reforçando 
o quanto é importante esta parceria 
com os municípios. Mesmo com 
Cantagalo fazendo a vacinação 

de bloqueio desde o ano passado, 
algumas pessoas ainda resistem a 
se imunizar, e o município registrou 
casos em humanos em 2018. Apoia-
mos essa ação, fazendo busca ativa 
nas residências, trazendo as pesso-
as para estarem vacinadas. Só tem 
uma maneira de combater a febre 
amarela, e nós temos que chamar 
a população – afi rmou o secretário.

O secretário de Defesa Civil 
e comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros, coronel Roberto Roba-
dey, esteve no município acompa-
nhando a ação, que também teve 
apoio da corporação.

– Esta ação é muito impor-
tante. Tudo que envolve a vida não 

nos é indiferente. E contra a febre 
amarela, tem que vacinar – afi rmou 
o coronel.

Já em Angra dos Reis, o se-
cretário de Saúde e o subsecretário 
acompanharam a vacinação em Ilha 
Grande e se reuniram com o secre-
tário municipal de Saúde, Renan 
Vinicius, e o secretário de Governo 
da cidade, Vinicius Barbosa, para 
alinhar estratégias da ação.

– Nós estamos com ações 
programadas no estado inteiro, 
dentro da campanha estadual de va-
cinação, que acontece desde o ano 
passado. A secretaria está acompa-
nhando a prefeitura de Angra neste 
reforço da vacinação aqui em Ilha 

Grande, onde foi confirmado um 
caso, para que, não só a população 
daqui esteja protegida, mas quem 
vier visitar também, ainda mais 
com a proximidade do Carnaval. A 
recomendação é que quem vier à 
Ilha Grande esteja vacinado, lem-
brando que é preciso um intervalo 
de 10 dias para que a vacina tenha 
efeito – disse o secretário de Saúde.

As autoridades da região 
destacaram a importância da pre-
sença do Estado e do reforço na 
vacinação para quem mora ou 
frequenta a região, principalmente 
após a confirmação do primeiro 
óbito pela doença e também de um 
caso confi rmado em macaco no mu-

nicípio, justamente na Ilha Grande. A 
recomendação é que pessoas não-
-vacinadas em até dez dias antes da 
visita não frequentem a Ilha Grande.

– Assim que tivemos a sus-
peita, encaminhamos o material 
para que fosse avaliado e tivemos 
agora a confi rmação. A estratégia 
vai sendo ajustada à medida que 
os casos vão surgindo, conforme 
orientação do governo, e estamos 
aqui reforçando mais uma vez a 
vacinação no Abraão para que 
consigamos chegar a praticamente 
100% da população imunizada – 
destacou o secretário de Governo 
de Angra dos Reis.

IMPRENSA RJ

Acidentes nas rodovias federais caíram 7,5%
Divulgação

Dados da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) apontam 
que, no ano passado, foram 
registrados 89,3 mil acidentes 
graves, que resultaram na mor-
te de 6,2 mil pessoas e deixa-
ram 83,9 mil feridos. Em 2016, 
todos os índices foram maiores: 
96,5 mil acidentes (+7,5%); 6,4 
mil mortos (+2,7%); e 87 mil 
feridos (+3,5%).

O principal problema dos 
viajantes, segundo a PRF, foi a 
falta de atenção. Estima-se que 
essa tenha sido a causa de 34,4 
mil acidentes e da morte de 1,8 
mil pessoas no ano passado. 
A imprudência também foi um 
problema: mais de 2,3 milhões 
de pessoas foram autuadas por 
velocidade superior à permitida 

em mais de 20%. Esse índice 
também apresentou redução 
de 12,5% na comparação com 
2016.

A segunda infração mais 
cometida de acordo com os 
registros da polícia rodoviária 
foi “em movimento de dia, dei-
xar de manter acesa luz baixa 
nas rodovias”, com mais de 
905,6 mil motoristas autuados. 
Cerca de 500 mil motoristas 
foram autuados por transitar 
em velocidade de 20% a 50% 
maior que a permitida. No total, 
foram 5,8 milhões de infrações 
autuadas e, nesse caso, houve 
crescimento de 4,8%.
Fonte: Governo do Brasil, 
com informações da Agên-

cia Brasil e da PRF
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Prazo para votar Previdência é “fevereiro, 
e ponto fi nal”, diz Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afi rmou 
nesta segunda-feira (5) que concorda com 
o relator da reforma da Previdência, Arthur 
Maia (PPS-BA), segundo o qual a proposta 
precisa ser apreciada em fevereiro e que 
o adiamento do prazo pode acabar com a 
expectativa de aprovação do texto ainda 
neste ano. Após participar de reunião com 
governadores, Maia defendeu a discussão 
de outros temas, entre eles a segurança e 
formas de resolver os problemas fi scais dos 
estados.

“Se a gente ampliar prazo, não vota 
nada. Então, o prazo é fevereiro, e ponto 
fi nal. Eu acho que tem tempo. Todo mundo 
tem clareza do seu problema fi scal, todos os 
governadores. Os parlamentares também 
têm clareza da necessidade da reforma, com 
todas as difi culdades”, disse o presidente da 
Câmara depois da sessão solene de início 
dos trabalhos legislativos.

Segundo o presidente da Câmara, a 
semana posterior ao Carnaval será o período 
da “solução”. Enviada pelo governo, a pro-
posta de emenda à Constituição (PEC) está 
prevista para ser lida em plenário a partir do 
dia 19, quando o relator Arthur Maia acredita 
que os parlamentares já estarão esclarecidos 
sobre o conteúdo do texto. Mais cedo, Rodri-
go Maia havia negado a intenção de retirar a 
proposta de pauta antes deste prazo.

“Vamos construir a solução a partir do 
dia 19, 20. Em relação a isso, estou otimista: 
a gente vai conseguir uma solução. A gente 
vai trazer os governadores para resolver 
com eles a questão da Previdência dos es-
tados”, acrescentou o parlamentar. Segundo 
Rodrigo Maia, na reunião, os governadores 
falaram sobre  a possibilidade de criação de 
um fundo como forma de ajudar a garantir 
o equilíbrio fi scal nas contas dos estados.

“A proposta é deles, a ideia é tentar 
pensar, nas próximas semanas, em algumas 
soluções para que melhore a questão fi scal 
dos estados e da União”, disse Maia. “Eu 
respondi aos governadores que tínhamos 
que pensar soluções em algumas áreas 
que pudessem garantir temas com alguma 
convergência. A previdência da União e a dos 
estados estão dentro desses temas.”

De acordo com Maia, a proposta dis-
cutida com os governadores não dependeria 
de alterações na Constituição, conforme pre-
vê o texto da PEC em discussão na Câmara. 
As mudanças serviriam como complemento 
para a proposta do governo. “Não adianta 
mais fi car organizando apenas soluções de 
curto prazo para o fl uxo de caixa dos esta-
dos. Não ter mais [recursos da] repatriação 
[de ativos no exterior], PEC do Precatório etc. 
As alternativas para garantir fechamento do 
caixa estados e municípios estão acabando.”

A ideia de criação do fundo veio a 
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público no dia 1º, após reunião de Maia com 
o economista Raul Velloso na residência 
ofi cial da presidência da Câmara. Segundo 
Rodrigo Maia, a ideia é aglutinar o apoio dos 
governadores em torno de um fundo de pre-
vidência complementar para os servidores 
estaduais, semelhante ao que já existe para 
o funcionalismo federal.

Regulamentado em 2013, o fundo é 
administrado pela Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal 

(Funpresp), criada durante o governo Lula 
(2003-2011). O objetivo do fundo é servir 
como uma previdência complementar. “O 
fundo vai na linha de tentar construir uma so-
lução, ainda está sendo elaborado pelos téc-
nicos, pelo Raul Velloso, que faz consultoria 
para os governadores, junto com técnicos da 
Câmara. Tem o tema da segurança pública, 
algumas questões que também interessam 
aos governadores”, concluiu Maia.

Agência Brasil
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Entenda como funciona 
o Documento Nacional de Identifi cação

O que é o Documento Nacional de Identifi cação?
O DNI vai reunir em um único documento CPF, 

título de eleitor, certidão de nascimento… E isso será 
feito de forma totalmente digital. Todos os seus dados 
ficarão reunidos em um aplicativo.

Quem pode solicitar o DNI?
A partir de julho, todos os cidadãos brasileiros já 

deverão ter acesso ao Documento Nacional de Identifica-
ção. Por enquanto, o DNI está em fase de testes e apenas 
servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) terão acesso ao documento.

Como solicitar o DNI?
O primeiro passo é baixar o aplicativo DNI, dispo-

nível para celulares e tablets com sistemas operacionais 
Android ou IOS. Depois, é só fornecer os dados solicita-
dos para fazer um pré-cadastro no sistema. O aplicativo 

vai indicar os pontos de atendimento mais próximos onde 
o servidor deve ir para validar os dados cadastrais e a 
biometria.

Será preciso sair de casa?
Apenas para emitir o documento. Quando o cida-

dão vai ao posto de atendimento, um código chamado QR 
Code vai aparecer na tela do servidor que vai atendê-lo. 
Com o próprio celular, ele deve capturar uma imagem 
com esse código. Depois disso, vão aparecer na tela do 
celular: o número do DNI, a foto, nome e CPF do cidadão.

E se meu celular for perdido ou roubado?
Não precisa se preocupar, ninguém poderá se pas-

sar por você. Depois de criar sua DNI, você vai cadastrar 
uma senha de acesso ao documento. Mesmo que alguém 
esteja na posse do seu celular, não vai conseguir abrir a 
sua DNI. Além disso, por motivos de segurança, o docu-

mento só pode ser cadastrado em um aparelho por vez.
Fonte: Planalto, com informações do Planalto, Serpro, 
da Justiça Eleitoral e do Ministério do Planejamento

Usar fi ltro solar e reaplicar a 
cada três horas para evitar queima-
duras pelo sol nessa época do ano e, 
especialmente durante os desfi les dos 
blocos de rua, é uma recomendação 
que a Sociedade Brasileira de Derma-
tologia (SBD) faz aos foliões para o 
carnaval deste ano. A médica Tatiana 
Gabbi, membro da SBD, alerta que as 
pessoas devem dar preferência aos 
blocos que saem pela manhã ou à tar-
dinha, evitando o horário de pico do sol 
das 10h às 16h, além de usar chapéu 
e boné, para evitar exposição direta 
do couro cabeludo aos raios solares.

“Usar roupas leves, claras, e 
óculos de sol para sair nos blocos”. E 
não esquecer-se de passar repelente 
na pele. Ele deve ser aplicado por cima 
do fi ltro solar e reaplicado da mesma 
forma.

Para as crianças que parti-
cipam dos blocos, a dermatologista 
indicou que os pais ou responsáveis 
devem oferecer aos pequenos bastan-
te água para mantê-los hidratados. “E 
é importante não agasalhar demais as 
crianças e evitar fantasias com tecidos 
sintéticos que esquentam e podem 
causar alergia”. Do mesmo modo, os 
pais devem evitar colocar perucas 

ou chapéus de feltro, que deixam as 
crianças com mais calor.

Tatiana Gabbi alertou também 
para os cuidados que devem ser toma-
dos com relação aos pés de crianças 
e adultos. Para proteger os pés de 
calosidades, bolhas, traumas e risco 
de cortes, a dica é dar preferência para 
sapatos confortáveis, folgados ou tênis 
e similares.

Micose
Foliões de todas as idades 

devem evitar também fi car com roupas 
molhadas no corpo, porque podem 
levar ao aparecimento de micoses. “A 
micose precisa de umidade e calor. 
Quando a gente fi ca com roupa úmida 
no corpo, acaba agredindo a pele e 
pode desenvolver micose, principal-
mente na região da virilha”. Também 
nos pés pode aparecer micose, com o 
uso de sapatos molhados.

No que se refere à maquiagem 
para o carnaval, é possível evitar aler-
gias usando produtos de boa proce-
dência ou que tenham sido experimen-
tados previamente. Tatiana avaliou que 
não há muito problema de toxicidade 
ou de alergia no uso de glitter.

O problema é quando se usa 

maquiagem de cobertura maior, cha-
mada maquiagem artística. “No sol, 
não é uma boa combinação, porque 
tem o perigo de ir para dentro dos 
olhos e causar problemas”. A derma-
tologista recomendou que se evite 
sempre a região dos olhos nesse tipo 
de maquiagem.

Sobre os ‘sprays’ de espuma, 
que contêm às vezes substâncias tó-
xicas, disse que o ideal é evitar. “Por 
isso, a gente recomenda o uso de 
óculos nos blocos porque se alguém 
usar esse tipo de produto, o olho está 
protegido”.

Visão
Outra especialista, a oftalmolo-

gista Aletea Lima, membro da Socieda-
de Brasileira de Oftalmologia, destacou 
os cuidados que os foliões devem 
tomar com relação a cílios postiços, 
como cílios de Led e com ímã, bem 
como adesivos de delineador, que são 
bastante utilizados em maquiagens de 
carnaval. “Eles não são proibidos nem 
representam risco para a visão, mas é 
preciso tomar cuidados”, advertiu.

O primeiro deles é procurar 
certifi car-se com seu oftalmologista se 
nas pálpebras e cílios está tudo apto 

para uso de qualquer apetrecho que 
tenha adesivos ou coisas semelhantes, 
porque as alterações palpebrais e ci-
liares são normalmente microscópicas. 
“Então, tem que tentar ver se você está 
com alguma bactéria, casquinha no 
cílio, se tem alguma alergia. Isso tudo 
é visto no microscópio”. 

Os foliões devem fazer uma hi-
giene das pálpebras apropriada antes e 
depois de colocar qualquer maquiagem 
ou apetrecho carnavalesco. Aletea 
enfatizou que esses produtos são de 
uso pessoal exclusivo do folião e não 
devem ser compartilhados com outras 
pessoas. É necessário ter atenção a 
possíveis alergias porque, geralmen-
te, esses artigos de maquiagem vêm 
com cola.

Trauma
Deve-se ainda ter cuidado com 

o trauma direto. Maquiagens de carna-
val modernas têm luzes que brilham 
e muita purpurina. “É preciso tomar 
cuidado com criança ou com foliões 
meio altinhos que olham aquilo dife-
rente e imediatamente levam a mão ao 
seu rosto, bem como a pessoa que vai 
colocar esses produtos, para não ter 
nenhum trauma mecânico no colocar. 

Ou seja, é evitar o contato direto por 
meio de trauma de curiosos e de quem 
vai fazer a manipulação”, sugeriu.

Da mesma forma, a oftalmolo-
gista recomendou cuidado com confe-
tes, cujas partículas têm mais chance 
de entrar no olho e podem arranhar 
e ferir a córnea, obrigando o folião 
a ir para emergência oftalmológica. 
Deve-se usar lubrificante ocular ou 
colírio antes e depois da maquiagem. 
Mas se cair algo no olho, a dica é lavar 
com água fi ltrada ou, de preferência, 
soro fi siológico, até não sentir mais o 
desconforto.

Em relação às crianças, Aletea 
Lima recomendou aos pais que podem 
pintar todo o rosto, mas não precisam 
pintar os olhos dos pequenos foliões, 
porque o olho da criança é mais sensí-
vel a qualquer produto químico que te-
nha na maquiagem ou na tinta. “Portan-
to, o cuidado com a criança tem que ser 
redobrado”. A orientação oftalmológica 
é que a pessoa tem que ter cuidado 
redobrado com o olho, principalmente 
nessa época em que há muito calor e 
suor e a criança passa muito a mão no 
olho. Terçol e conjuntivites são alguns 
problemas que podem surgir.
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Especialistas dão dicas para proteção da pele e olhos no carnaval


