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O Ministério do Tu-
rismo fez um levantamento 
junto a agências e operado-
ras de viagens, hotelaria e 
sites de busca na internet 
que aponta o otimismo do 
setor com relação às férias 
escolares de julho. A ex-
pectativa é para variáveis 
como o volume de viagens 
e ocupação da rede ho-
teleira em várias cidades. 
Confira as previsões de 

entidades representati-
vas do turismo segundo a 
sondagem do ministério:

Para todos os gostos
Dos 10 destinos 

mais procurados para as 
férias de julho são: oito 
praias da região Nordeste 
brasileira. “Maceió, Forta-
leza e Porto Seguro (BA) 
lideram no ranking geral”.
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A Prefeitura de Nova 
Friburgo vem melhorando o 
trabalho de fiscalização do 
ISSQN (Imposto Sobre Ser-
viço de Qualquer Natureza), 
também chamado de ISS 
(Imposto Sobre Serviço), pau-
tada pela Lei Complementar 
Federal 116/2003. Mesmo com 
o número reduzido de fi scais 
em uma cidade grande, desde 
2016 a equipe está realizan-
do, de modo mais assíduo, 
as fiscalizações em todo o 
município.

O volume de depósitos na caderneta de poupança 
superou o de saques em R$ 1,237 bilhão em abril, de acor-
do com o relatório divulgado pelo Banco Central (Bacen) 
nesta segunda-feira (7). No total, foram aplicados R$ 182,6 
bilhões, contra a retirada de R$ 181,3 bilhões.
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Para melhorar o processo de ressarcimento ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde e 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) assi-
naram, nesta segunda-feira (7), um termo de cooperação 
técnica. 
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Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos EUA, 
analisaram prontuários de 123 mil voluntários americanos, 
com históricos médicos que abrangem 34 anos, e chegaram 
à conclusão de que é possível ganhar mais de uma década 
de vida.
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Poupança tem melhor 
resultado para meses 
de abril em cinco anos

Ressarcimento de planos ao SUS 
será facilitado com 
compartilhamento de dados 
da Saúde pública

Cinco hábitos que podem 
acrescentar mais de uma 
década à expectativa de vida

Equipamento ver-
sátil e com baixo custo, o 
drone (veículo aéreo não 
tripulado) já é usado pelo 
Governo do Estado para 
garantir mais agilidade 
nas tomadas de decisão 
e em tarefas que o ser hu-
mano nem sempre conse-
gue efetuar. A tecnologia, 
controlada à distância, 
tem ajudado equipes de 
trabalho no combate ao 

desmatamento ilegal, no 
mapeamento de solos e 
até no salvamento de vidas 
em incêndios e buscas na 
mata e o mar.

A ferramenta é 
usada, por exemplo, pela 
Secretaria de Ambiente 
e o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), no pro-
grama Olho no Verde, que 
monitora, semanalmente, 
via satélite...

Produtos da agricultura familiar poderão chegar 
a mais pessoas em vulnerabilidade social

Mais entidades que aten-
dem a população em vulnerabi-
lidade social vão poder receber 
os produtos da agricultura fa-
miliar comprados pelo Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA). Publicada semana pas-
sada no Diário Ofi cial da União, 
a resolução do Ministério do 
Desenvolvimento Social permite 
que instituições cadastradas nos 
Conselhos Municipais dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
e da Pessoa Idosa também re-
cebam os alimentos.

No ano passado, mais de 
R$ 357,5 milhões foram investi-
dos na compra e distribuição de 
alimentos, leite e sementes por 
meio do PAA. Com a medida, 
mais brasileiros vão ter acesso 
a uma alimentação de qualidade

Equipamento versátil e com baixo custoDestinos de sol e praia lideram ranking dos locais mais procurados no período

Divulgação

Divulgação

Divulgação: 

Drone garante agilidade 
em operações no 

estado

Alunos 
visitam Detran 

de Nova Friburgo

Férias de julho 
vão impulsionar turismo 

e aquecer economia

Arrecadação 
do Imposto 
Sobre Serviço 
tem aumento 
em Nova 
Friburgo

Alunos do 2º ano 
da Escola Municipal Iza 
Saippa Ranucci, locali-
zada em Duas Pedras, 
visitaram as dependên-
cias do Detran de Nova 
Friburgo como parte do 
projeto “Educação para 
o Trânsito nas Escolas”, 
elaborado pelo Detran-
-RJ e realizado em par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Educação.

Durante a recente 
visita, os alunos assisti-
ram a palestras e rece-
beram orientações sobre 
a importância de atraves-
sar na faixa de pedestres; 
sobre como é o processo 
para emissão de cartei-
ra de motorista; recebi-
mento de indenização 
de pessoas que sofrem 
acidente de trânsito etc.

Um dos objetivos do projeto é o de conscientizar as crianças em relação ao respeito às leis de trânsito

Divulgação:  ASCOM/PMNF
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 007/2018, de 02 de abril de 2018.

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,

Resolve:

Nomear, Neuciana Cabral Roque Carrilio, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assistente de Expediente, do Gabinete do Vereador Sé-
rgio Silva Campanate, Símbolo DAS-5, de acordo com o Artigo 1º e seu 
Parágrafo único, da Resolução n.º 301/2001, de 02/03/2001, com alteração 
dada pela Resolução n.º 304/2001, de 02/08/2001 e Lei n.º 452/2000, de 
27/09/2000.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente, em 02 de abril de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº. 15/18

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-
-I, o Sr. HIRANI DE SOUZA BRANCO - matrícula nº 339, então nomeado à 
disposição do Vereador Samuel Cássio Cunha, através da Portaria nº 03/17, de 
02/01//2017.

A presente portaria terá efeito retroativo ao dia 02 de maio de 2018. 

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

Carmo-RJ, 02 de maio de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº. 16/18 

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-
-I, o Sr. ADEILTON GONÇALVES MACHADO - matrícula nº 255, então 
nomeado à disposição do Vereador Wilde Rodrigues Curty, através da Portaria 
nº 26/15.

A presente portaria terá efeito retroativo ao dia 02 de maio de 2018. 

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

Carmo-RJ, 02 de maio de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº. 17/18

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. JADE DE MOURA 
E BRANCO, brasileira, solteira, maior, do lar, residente na Rua Celso Carrilho 
de Faria, nº 473, centro de Carmo – RJ, (Cep: 28640-000) para ocupar o Cargo 
de Provimento em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR - I desta Casa 
Legislativa, à disposição do Vereador Samuel Cássio Cunha.

A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 02 de maio 
de 2018. 

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

Carmo-RJ, 02 de maio de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº. 18/18

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 o Sr. CARLOS ALBERTO 
MARCELO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, pintor, primário com-
pleto, residente na Rua Dr. Ítalo Francisco Povoleri, 216, bairro Santo Antônio, 
centro de Carmo – RJ, (Cep: 28640-000) para ocupar o Cargo de Provimento 
em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR - I desta Casa Legislativa, à 
disposição do Vereador Wilde Rodrigues Cruty.

A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 02 de maio 
de 2018. 

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

Carmo-RJ, 02 de maio de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Produtos da agricultura familiar poderão chegar a mais 
pessoas em vulnerabilidade social

Mais entidades que aten-
dem a população em vulnerabili-
dade social vão poder receber os 
produtos da agricultura familiar 
comprados pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA). 
Publicada semana passada no 
Diário Ofi cial da União, a reso-
lução do Ministério do Desen-
volvimento Social permite que 
instituições cadastradas nos Con-
selhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e da 
Pessoa Idosa também recebam 
os alimentos.

No ano passado, mais de 
R$ 357,5 milhões foram investi-
dos na compra e distribuição de 
alimentos, leite e sementes por 
meio do PAA. Com a medida, 
mais brasileiros vão ter acesso 
a uma alimentação de qualidade 
— antes, o programa era voltado 
apenas a escolas, hospitais, res-

taurantes, cozinhas comunitárias 
e unidades da rede privada e 
pública da Assistência Social que 
tivessem cadastro nos conselhos 
municipais.

Além disso, a resolução 
determina que as unidades que 
distribuem os alimentos se cadas-
trem na Rede Brasileira de Ban-
cos de Alimentos, coordenada 
pelo ministério, que acompanha 
a demanda em cada instituição 

e pode melhorar a gestão dos 
produtos. A rede é composta por  
218 bancos, sendo 107 coorde-
nados pelos governos estaduais 
e municipais.

“O PAA é um programa 
de fomento à agricultura familiar 
e também um programa de se-
gurança alimentar. Ampliamos a 
quantidade de conselhos que po-
dem cadastrar as entidades para 
que esses produtos cheguem a 

um maior número de famílias”, 
reforçou a diretora substituta 
do Departamento de Apoio à 
Aquisição e à Comercialização 
da Produção Familiar da pasta, 
Andressa Jordão.

Fonte: Governo do Brasil, 
com informações do Ministé-
rio do Desenvolvimento So-

cial (MDS) e da Secretaria Es-
pecial de Agricultura Familiar 
e do Desenvolvimento Agrário

5 hábitos que podem acrescentar mais de uma década à expectativa de vida
Muita gente sabe que, se ado-

tar novos hábitos, pode levar uma vida 
mais saudável e, assim, viver mais. 
Mas há certas mudanças que podem 
aumentar em até 12 ou 14 anos a 
expectativa de vida de homens e mu-
lheres, respectivamente.

Pesquisadores da Universida-
de de Harvard, nos EUA, analisaram 
prontuários de 123 mil voluntários 
americanos, com históricos médicos 
que abrangem 34 anos, e chegaram 
à conclusão de que é possível ganhar 
mais de uma década de vida.

Com essa pesquisa, os acadê-
micos mediram o impacto que deter-
minados comportamentos podem ter 
sobre a expectativa de vida ou contribuir 
para o risco de morte prematura. Os 
resultados são surpreendentes.

Hábitos que são velhos conheci-
dos

Os especialistas confi rmaram 

que certos hábitos têm um “impacto 
enorme” na longevidade, segundo 
descreveu Maeir Stampfer, coautor do 
estudo e professor de Epidemiologia e 
Nutrição da Escola de Saúde Pública 
de Harvard.

Ainda que a pesquisa esteja 
limitada aos EUA, Stampfer diz que os 
resultados se aplicam a grande parte 
da população ocidental. Os dados fo-
ram publicados inicialmente na revista 
especializada Circulation.

Os cinco hábitos identifi cados 
para a longevidade são:

1. Não fumar

2. Manter um peso saudável, 
com um Índice de Massa Corporal (peso 
dividido pela altura ao quadrado) entre 
18,5 e 25

3. Fazer exercícios moderados 
por pelo menos 30 minutos ao dia

4. Moderação no consumo de 
bebidas alcoólicas - não mais que uma 
taça de vinho com 150ml ao dia, por 
exemplo

5. Alimentação variada e balan-
ceada, com pouca gordura saturada, 
carne vermelha e açúcar

Comparados a pessoas que 
não seguem esses hábitos saudáveis, 
mulheres adultas têm uma esperança 
de vida maior de 14 anos; e homens, 
de 12 anos.

Os pesquisadores compara-
ram os anos de esperança de vida 
de voluntários com 50 anos de idade. 
Uma mulher americana de 50 anos que 
não segue nenhum dos cinco hábitos 
saudáveis pode viver mais 29 anos. 
Isso signifi ca que a maioria delas morre 
aos 79.

Em contrapartida, uma mulher 

de 50 que não fuma, mantém um peso 
considerado saudável, faz exercícios 
moderados diariamente, bebe pouco e 
tem uma alimentação balanceada pode 
chegar aos 93 anos.

A mesma projeção para os 
homens de 50 anos indica que os que 
não seguem os cinco hábitos vão viver 
até os 76 anos, enquanto os demais 
chegam aos 88 anos.

Nunca é tarde para mudar
Ao analisar os resultados, os 

pesquisadores descobriram uma rela-
ção positiva entre estilos de vida sau-
dáveis de cada indivíduo e a redução 
de risco de morte prematura.

Segundo Stampfer, adultos po-
dem fi car presos em um círculo de maus 
hábitos e achar que é tarde demais para 
mudar. Mas o que esse estudo sugere 
é que, se as pessoas quiserem fazer 
mudanças, os benefícios podem ser 
“notáveis” em qualquer idade.

Os cientistas, no entanto, não 
dizem por quanto tempo é necessário 
adotar esse estilo de vida mais sau-
dável para que tenha impacto real e 
aumente a expectativa de vida.

Os EUA têm uma expectativa 
de vida mais curta que a maioria dos 
grandes países – 79,3 anos – e, em 
2015, o país ocupava o 31º lugar no 
ranking mundial.

“Esse estudo salienta a impor-
tância de seguir hábitos saudáveis para 
melhorar a longevidade da população 
americana”, disse Frank Ju, diretor do 
departamento de Nutrição da Escola 
de Saúde Pública da Universidade de 
Harvard.

No entanto, diz Ju, ainda é 
muito pequeno o número de pessoas 
que adotam um estilo de vida saudável. 
“É por isso que precisamos de políticas 
públicas que enfatizem mais a promo-
ção de estilos benéfi cos à saúde”, diz 
o cientista.
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Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº 003/2018

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR PRE-
SIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor WEVERTON ALVES 
DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de ASSISTEN-
TE PARLAMENTAR do Vereador VALTAIR FAUSTINO DA 
CUNHA, símbolo CC.4, criado pela Resolução nº 571, de 21 de 
outubro de 2001 da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 30 de abril de 2018.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 03 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA C.M.S.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo 
especifi cada:

Processo nº: 023/2018
Nome do credor: Juventude FM Ltda.
CNPJ / CPF: 21.188.750/0001-09
Endereço: Tv. Pagano, 41 – Centro – Além Paraíba/MG
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 250,00

DECRETO LEGISLATIVO N.º 417, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

    
Concede Título de Cidadã Sumidourense a Senhora Rai-

munda Andrade Almeida, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadã Sumidourense a 
Senhora Raimunda Andrade Almeida.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue a homenageada na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 418, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Senhor 
Leandro dos Santos Cunha, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Senhor Leandro dos Santos Cunha.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 419, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

 
Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Senhor Jairo 

Amorim da Cunha, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Senhor Jairo Amorim da Cunha.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 420, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

    
Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Senhor Car-

los Wesley da Silva Amaral, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Senhor Carlos Wesley da Silva Amaral.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 421, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

  
Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Senhor 

Reinaldo de Almeida Santos, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Senhor Reinaldo de Almeida Santos.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 422, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

    
Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Senhor 

Lourival da Silva, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Senhor Lourival da Silva.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 423, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

    
Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Sr. Márcio 

José Santos Maciel, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Ofi cial de Cartório da Polícia Civil, o Sr. Márcio José Santos Maciel.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

DECRETO LEGISLATIVO N.º 424, DE 07 DE MAIO DE 
2018.

    
Concede Título de Cidadão Sumidourense ao Sr. Frank 

Almeida Afonso, e dá outras providências.

Art. 1º - Concede-se Título de Cidadão Sumidourense ao 
Inspetor de Polícia Civil, o Sr. Frank Almeida Afonso.

Art. 2º - Fica a Presidência da Câmara Municipal de Sumi-
douro autorizada a confeccionar o título de que trata o artigo pri-
meiro, para ser entregue ao homenageado na próxima sessão solene.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

Sumidouro, 07 de maio de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
Presidente da Câmara M. de Sumidouro

Correio da Serra
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Equipamento versátil e com 
baixo custo, o drone (veículo aéreo 
não tripulado) já é usado pelo Go-
verno do Estado para garantir mais 
agilidade nas tomadas de decisão 
e em tarefas que o ser humano 
nem sempre consegue efetuar. A 
tecnologia, controlada à distância, 
tem ajudado equipes de trabalho no 
combate ao desmatamento ilegal, 
no mapeamento de solos e até no 
salvamento de vidas em incêndios 
e buscas na mata e no mar.

A ferramenta é usada, por 
exemplo, pela Secretaria de Am-
biente e o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), no programa 
Olho no Verde, que monitora, 
semanalmente, via satélite, a co-
bertura fl orestal de uma área de 
sete mil quilômetros quadrados, 

onde se localizam os principais 
remanescentes fl orestais do Rio.

O objetivo é o combate ao 
desmatamento através da tecno-
logia do imageamento por satélite 
e de processamento de dados 
espaciais. As imagens captadas 
pelo drone complementam as 
produzidas pelo satélite. O drone 
foi entregue ao Parque Estadual 
de Ilha Grande.

– Em função das ques-
tões climáticas da Ilha Grande, 
o monitoramento por satélite não 
responde à frequência esperada. 
O drone vem para suprir essa la-
cuna – explicou o subsecretário do 
Ambiente, Rafael Ferreira.

 Situações de risco
No mar ou na mata, a tec-

nologia também auxilia bombeiros 
em situações de risco. O equi-
pamento é usado em ações de 
combate a incêndios urbanos e em 
vegetação, bem como em buscas 
de desaparecidos. A ferramenta é 
utilizada em ações onde a altura é 
um aspecto difi cultador.

– São diversas as possi-
bilidades de uso do aparelho em 
nossas ações. A tecnologia auxilia 
no monitoramento em tempo real 
de operações, dando um ângulo 
de visão aéreo, que permite uma 
análise macro sobre o ocorrido 
– explicou o subcoordenador da 
Coordenadoria de Operações com 
Veículos Aéreos Não Tripulados, 
capitão Rodrigo Buxbaum.

Uso do solo é monitorado

O drone também foi utiliza-
do pela Câmara Metropolitana de 
Integração Governamental para 
realizar o monitoramento do uso 
e ocupação do solo no entorno 
do Arco Metropolitano. O trabalho 
de monitoramento foi iniciado em 
abril de 2015 e o drone foi implan-
tado em março de 2016, com o 
objetivo de acompanhar melhor 
as movimentações que ocorrem 
no entorno da rodovia, numa fai-
xa de 1.250 metros, sendo 625 
metros para cada lado do eixo, e 
nos entrocamentos, no raio de dois 
quilômetros.

O diagnóstico, feito através 
de relatórios mensais, permitiu a 
fi scalização quanto ao surgimento 
de ocupações, acessos, traves-
sias, movimentações de terra, a 

identifi cação de áreas de impacto 
ambiental, áreas de risco e o surgi-
mento de atividades econômicas.

– O drone nos permite rea-
lizar uma fi scalização sobre o uso 
do solo, podemos acompanhar de 
perto as alterações que ocorrem, 
até mesmo no período de sua 
construção. O drone também nos 
permite orientar as prefeituras que 
tomem as medidas necessárias 
para que não ocorram invasões, 
principalmente das faixas de 
domínio do Arco. É um equipa-
mento barato e de fácil manuseio 
que nos auxilia muito em termos 
de fi scalização e de controle do 
espaço público urbano – disse o 
diretor-executivo da Câmara Me-
tropolitana, Vicente Loureiro.

IMPRENSA RJ

Drone garante agilidade em operações no estado

Alunos visitam Detran de Nova Friburgo
Alunos do 2º ano da Escola 

Municipal Iza Saippa Ranucci, loca-
lizada em Duas Pedras, visitaram 
as dependências do Detran de 
Nova Friburgo como parte do pro-
jeto “Educação para o Trânsito nas 
Escolas”, elaborado pelo Detran-
-RJ e realizado em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação.
Durante a recente visita, 

os alunos assistiram a palestras 
e receberam orientações sobre a 
importância de atravessar na fai-
xa de pedestres; sobre como é o 
processo para emissão de carteira 
de motorista; recebimento de in-

denização de pessoas que sofrem 
acidente de trânsito etc.

Um dos objetivos do projeto 
é o de conscientizar as crianças 
em relação ao respeito às leis de 
trânsito. Como a escola Iza Sai-
ppa é próxima à sede do Detran, 
os alunos puderam visitar o local. 

Mas outras unidades mais distan-
tes estão recebendo a visita do 
coordenador do projeto em Nova 
Friburgo, Jaime Perrut, com o 
mesmo objetivo.

As unidades já visitadas 
foram: creche Maria Inês Andrade 
Bachini, no Córrego Dantas, escola 

Santa Paula Frassinetti, no Centro, 
em março; e escolas Miguel Ray-
mundo de Moraes Bittencourt, no 
Cônego, Amâncio Mário de Aze-
vedo e Cecília Meireles, no Cas-
catinha, e Florândia da Serra, em 
Conquista, essas no mês de abril.

ASCOM/PMNF

Arrecadação do Imposto Sobre Serviço tem aumento em Nova Friburgo

Férias de julho vão impulsionar turismo e aquecer economia

Ressarcimento de planos ao SUS será 
facilitado com compartilhamento de dados da Saúde pública

A Prefeitura de Nova Fribur-
go vem melhorando o trabalho de 
fi scalização do ISSQN (Imposto So-
bre Serviço de Qualquer Natureza), 
também chamado de ISS (Imposto 
Sobre Serviço), pautada pela Lei Com-
plementar Federal 116/2003. Mesmo 
com o número reduzido de fi scais em 
uma cidade grande, desde 2016 a 
equipe está realizando, de modo mais 

assíduo, as fi scalizações em todo o 
município.

Neste ano de 2018 a arrecada-
ção teve um aumento de 40%, superior 
ao ano de 2017. A alíquota cobrada va-
ria de acordo com o serviço prestado, 
o máximo permitido é de 5% e mínima 
de 2%. Esse aumento é positivo para 
o município já que eleva a receita, 
possibilitando mais investimentos e 

coibindo a sonegação fiscal, assim 
como revela a qualidade na atividade 
tributária da cidade sem precisar criar 
novos tributos ou aumentar a alíquota, 
apresentando efi ciente recolhimento.

“Toda fi scalização é baseada 
em confronto de dados entre o que 
eles apresentam pra gente e o que 
temos registrado. Se tiver alguma 
diferença ele declarou alguma coisa e 

não emitiu ou então está escondendo 
um dado. […] A alíquota é uma por-
centagem sobre o preço do serviço. 
[…] Fiscalizando de modo efi caz não 
é necessário aumentar imposto para 
ninguém”, concluiu Guilherme Cesar, 
fi scal de tributos.

Três fi scais, do concurso de 
2015 e admitidos em 2016, foram 
ingressados no trabalho. A Secretaria 

de Finanças está capacitando seus 
fi scais de tributos por meio de cursos 
de especializações voltadas para área 
tributária e fi scal, com o apoio do TCE.

A empresa cadastrada recebe 
um login que possibilita gerar o guia 
de pagamento no próprio site da Pre-
feitura (www.pmnf.rj.gov.br), fazendo o 
processo todo online.

ASCOM/PMNF

O Ministério do Turismo fez 
um levantamento junto a agências 
e operadoras de viagens, hotelaria 
e sites de busca na internet que 
aponta o otimismo do setor com 
relação às férias escolares de julho. 
A expectativa é para variáveis como 
o volume de viagens e ocupação da 
rede hoteleira em várias cidades. 
Confi ra as previsões de entidades 
representativas do turismo segundo 

a sondagem do ministério:

Para todos os gostos
Dos 10 destinos mais pro-

curados para as férias de julho 
são: oito praias da região Nordeste 
brasileira. “Maceió, Fortaleza e Por-
to Seguro (BA) lideram no ranking 
geral”, informa o Ministério do Tu-
rismo. Mas nem só de sol e calor 
vive o turismo nacional. Os dois 

outros destinos que integram a lista 
dos mais procurados são Gramado, 
no Rio Grande do Sul; e Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina. 
Ambos são destinos de inverno co-
mumente procurados por visitantes 
estrangeiros. As informações são 
da agência de viagens, CVC, que, 
segundo o ministério, fi gura como 
a “maior operadora de turismo da 
América Latina”.

Casa cheia
As expectativas da rede ho-

teleira são otimistas sobretudo para 
o Nordeste e para o Sul: em Maceió, 
a expectativa de ocupação dos ho-
téis é de 72%; em Fortaleza, de 82%; 
em Porto Seguro, chega a 90%; em 
Gramado, é de 85%; e em Balneário 
Camboriú, de 65%. As informações 
são da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (Abih)

Cerca de 65% dos pacotes 
de viagem (com passagem e hospe-
dagem incluídas) são para destinos 
nacionais: os mais demandados são 
Maceió (AL) e Porto de Galinhas 
(PE). A Associação das Agências 
de Viagens (Abav), conta com re-
presentação em todos os estados.
Fonte: Governo do Brasil, com 
informações do Ministério do 

Turismo

Para melhorar o processo 
de ressarcimento ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), o Ministério 
da Saúde e a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) as-
sinaram, nesta segunda-feira (7), 

um termo de cooperação técnica. 
O documento estabelece a inte-
gração das bases de dados dos 
órgãos, fazendo com que os aten-
dimentos a benefi ciários de planos 
de saúde na rede pública sejam 

identifi cados mais facilmente.
O Art. 32 da lei 9656/98, de 

1998, defi ne que os atendimentos 
prestados pelo SUS para cidadãos 
que possuem plano de saúde 
sejam ressarcidos ao governo, 

o que exige registros das bases 
de dados dos beneficiários dos 
planos, o Sistema de Informação 
de Benefi ciários (SIB) e dos aten-
dimentos hospitalares, o Sistema 
de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA/SUS APAC). Com a vin-
culação das bases de dados, esse 
cruzamento será feito de forma 
mais rápida e efi ciente.

Fonte: 
Ministério da Saúde

O volume de depósitos na 
caderneta de poupança superou o de 
saques em R$ 1,237 bilhão em abril, de 
acordo com o relatório divulgado pelo 
Banco Central (Bacen) nesta segunda-
-feira (7). No total, foram aplicados R$ 
182,6 bilhões, contra a retirada de R$ 
181,3 bilhões. É o melhor resultado para 
o mês em cinco anos. O último saldo po-
sitivo de abril havia sido registrado em 
2013, quando os depósitos superaram 
os saques em R$ 2,616 bilhões. Nos 
anos seguintes, o número de retiradas 
sempre foi maior.

Com a soma do saldo positivo 

do mês e os rendimentos creditados nas 
contas dos investidores – que alcança-
ram R$ 2,787 bilhões – o estoque de 
valores depositados na poupança está 
atualmente em R$ 735,4 bilhões, cerca 
de R$ 4 bilhões a mais do que no fi nal 
de março, quando o saldo registrou R$ 
731,4 bilhões.

Apesar do desempenho posi-
tivo em abril, as retiradas continuam 
maiores que os depósitos em 2018. No 
quatro primeiros meses do ano, a ca-
derneta de poupança registrou saques 
líquidos de R$ 695 milhões. Mesmo 
assim, esse foi o melhor resultado 

para o período desde 2014, quando a 
aplicação registrou captações líquidas 
(depósitos menos saques) de R$ 5,39 
bilhões.

Até 2014, os brasileiros de-
positavam mais do que retiravam da 
poupança. Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 bilhões. 
Com o início da recessão econômica, 
em 2015, os investidores passaram a 
retirar mais dinheiro da caderneta para 
pagamento de dívidas, em um cenário 
de queda da renda e de aumento de 
desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 

foram sacados da poupança, a maior 
retirada líquida da história. Em 2016, 
os saques superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões. A tendência inverteu-se 
em 2017, quando as captações líquidas 
excederam as retiradas em R$ 17,12 
bilhões, retomando o saldo positivo 
depositado na aplicação, que é a mais 
popular do país.

Rendimento da poupança
Pela legislação em vigor, o 

rendimento da poupança é calculado 
pela soma da Taxa Referencial (TR), 
defi nida pelo Bacen, mais 0,5% ao mês, 

sempre quando a Taxa Selic está acima 
de 8,5% ao ano. Quando a Selic é igual 
ou inferior a 8,5% ao ano, como ocorre 
atualmente, em que a taxa básica de 
juros está em 6,5% ao ano, a remune-
ração da poupança passa a ser a soma 
da TR com 70% da Selic.

Mesmo com a queda nos juros, 
a poupança voltou a atrair recursos 
porque os rendimentos estão acima 
da infl ação. Nos 12 meses terminados 
em março, a poupança rendeu 5,5%, 
enquanto a infl ação do mesmo período 
foi de 2,82%.

Agência Brasil

Poupança tem melhor resultado para meses de abril em cinco anos


