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A prefeitura está 
lançando a campanha 
“Hora do Lixo”, que tem 
o objetivo de conscienti-
zar a população sobre a 
hora certa de descartar o 
lixo para a coleta. Agora, 
todos os moradores vão 
poder consultar, no site 
da Comdep, o horário que 
a coleta de lixo acontece 
em cada local. Assim, 
todos poderão contribuir 

com a limpeza da cida-
de fazendo o descarte 
do resíduo domiciliar em 
horários mais próximos 
da passagem dos cami-
nhões.

Desde o ano pas-
sado, a prefeitura organi-
zou e ampliou a coleta de 
lixo, após ter encontra-
do uma situação caótica 
deixada pelo governo 
passado. Pág 03
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A Casa do Artesão 
de Nova Friburgo, no Cô-
nego, passará por uma re-
forma para melhor atender 
e receber os artistas locais 
e visitantes. O Escritório 
de Gerenciamento de Con-
vênios e Projetos (EGCP) 
da Prefeitura já realizou os 
levantamentos preliminares 
que serão enviados à Caixa 
Econômica para análise. 
Sendo aprovados, será 
aberta a licitação.

O convênio, assina-
do no dia 26 de junho deste 
ano...

Atingida por duas crises cambiais em quatro meses 
e em meio à renegociação de um acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) para ajudar o país a sair da 
crise, a Argentina acompanha com atenção a campanha 
presidencial “atípica” no Brasil.

Pág 02

O diretor da Polícia Federal (PF), Rogério Galloro, 
confi rmou neste sábado (8) que a escolta de policiais federais 
para presidenciáveis deve aumentar de 21 para até 25 policiais 
por candidato. Segundo a assessoria da PF, a distribuição 
desse efetivo, por dia, será pensada conforme a agenda dos 
candidatos.                              Pág 04

A redação é uma das etapas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), marcado para 4 e 11 de novembro 
deste ano, que mais preocupam os candidatos. Nas provas 
do ano passado, dos 4,7 milhões de inscritos que fi zeram o 
exame, 309,1 mil zeraram essa prova, enquanto 53 atingiram 
a nota máxima.                                           Pág 04

Cenário político no Brasil 
preocupa ainda mais
a Argentina

Cada candidato à 
Presidência terá 25 policiais 
para sua segurança

Candidatos devem estar 
atentos às exigências 
do Enem para redação

A Câmara Munici-
pal de Cantagalo aprovou 
o Projeto de Lei nº 43/2018 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Adicio-
nal Especial, assegurando 
a construção de um muro 
de contenção em Eucli-
delândia. Com noventa 
metros de comprimento 
e em concreto atirantado, 
o muro será construído 
na Avenida Senador José 

Ermírio de Moraes, via que 
dá acesso ao 3º Distrito. A 
votação aconteceu no dia 
04 de setembro.

As Comissões Per-
manentes do legislativo can-
tagalense apresentaram 
seus pareceres técnicos em 
tempo hábil, sendo o crédito 
levado à discussão e vota-
ção em regime de urgência 
e aprovado por unanimidade 
pelos vereadores.

Secretários de Educação da Região Serrana 
realizam encontro em Friburgo

Os secretários de Edu-
cação de Sumidouro, Cordeiro, 
Sapucaia, São Sebastião do Alto 
e Madalena estiveram na sede da 
secretaria de Nova Friburgo para 
o primeiro encontro dos gestores 
da região Serrana. O objetivo da 
primeira reunião realizada foi o 
de trocar experiências e conhe-
cimentos, debater os principais 
problemas, conhecer as soluções 
adotadas pelos municípios e buscar 
alternativas em conjunto.

Para o secretário Renato 
Satyro, que propôs a realização 
de encontros regulares, a primeira 
reunião foi muito produtiva, embo-
ra alguns secretários não tenham 
podido participar. Mas quem es-
teve presente considerou válida a 
proposta e saiu satisfeito. “Nosso 
encontro foi muito produtivo...”

Muro de contenção será construído na entrada do 3º distrito do município Informações já estão disponíveis no site da Comdep

Divulgação

Divulgação: novafriburgo.rj.gov.br

Divulgação: petropolis.rj.gov.br

Legislativo cantagalense 
aprova crédito para 

construção de muro em 
Euclidelândia

Começa campanha 
‘Fique Ok com Teresópolis’ 

para quitar dívidas com 
desconto de até 90%

Prefeitura de Petrópolis 
lança campanha 

de conscientização
 “Hora do Lixo”

Casa do 
Artesão de 
Nova Friburgo 
passará por 
reformas

Os contribuintes 
que possuem dívidas com 
o município têm a oportuni-
dade de quitar seus débitos 
com descontos de até 90% 
sobre os juros e as multas. 
A Lei Complementar 243, 
de 28 de agosto de 2018, 
aprovada pela Câmara e 
sancionada pelo Prefeito 
Vinícius Claussen, permite 
a redução para débitos. 
Inclusive os inscritos em dí-

vida ativa, como IPTU, ISS, 
auto de infração, entre ou-
tros. A campanha ‘Fique Ok 
com Teresópolis’ começou 
nesta segunda (10) e terá 
duração de 30 dias. Um 
posto de atendimento será 
montado no 1º piso do Te-
resópolis Shopping Center 
(Rua Edmundo Bittencourt, 
101, na Várzea), a partir do 
dia 17 de setembro.

Campanha vai até 10 de outubro e terá posto de atendimento no Teresópolis Shopping

Divulgação: teresopolis.rj.gov.br
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

2° Concurso Público
Regime Estatutário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o resultado do 2° Concurso Público para o 
preenchimento de diversas carreiras no âmbito do Poder Legislativo Municipal 
(Lei n° 1.972 de 05/06/2018), conforme listagem dos aprovados em ordem de 
classificação publicada no Anexo do Jornal LOGUS AMBIENTAL LTDA.- 
ME edição nº 060 de 20/06/2018,  página 3,  CONVOCA o(s) candidato(s) 
abaixo relacionado(s), em ordem de classificação, a comparecer(em) no DE-
PARTAMENTO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, no horário de 
expediente (das 8:00 horas às 12:30 horas), de segunda a sexta.feira munido(a) 
da documentação solicitada, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis 
para entrega de documentos e encaminhamento a exame médico pericial.

O não comparecimento do candidato será tido como desistente e 
aquele que não puder apresentar a documentação solicitada será considerado 

desclassificado, tudo em conformidade com o edital do concurso.

Cargo                                                    Candidato(a)                                          

Agente Legislativo – Recepcionista:        - LUANY GARCIA SILVA 

Analista Legislativo – Técnico em contabilidade:   -  GIULLIANO 
CARLOS MOLICA .

Assistente Legislativo – Auxiliar de Administração:                                
- ITALO JOSÉ MACHADO BOTELHO DE  AGUIAR 
- ANNABELLA ZÁVOLI VILLARINHO CARDOSO
- TATIANA DE PAULA SOUZA.
                                                                                     
Documentos:

1. Cópia autenticada do documento de escolaridade exigido no edital 
e, se for o caso, do registro no órgão de classe (obs. Exigência do edital do 
concurso)

2. Comprovante de regularidade perante a Justiça Eleitoral.

3. Cópias:

- Certidão de nascimento ou casamento;
- Certidão de filhos menores (se houver);
- Carteira de identidade;
- Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
- Número de inscrição no PIS/PASEP; 
- Título de Eleitor;
.  Comprovante de residência;
.  Carteira de trabalho;
.  N° da conta corrente (Bco. Iatú).

Carmo- RJ, 10 de setembro de 2018.

Romerito José Ribeiro Wermelinger
Presidente da Câmara Municipal de Carmo.

Legislativo cantagalense aprova crédito para construção de muro em Euclidelândia
A Câmara Municipal de 

Cantagalo aprovou o Projeto de Lei 
nº 43/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Adicional 
Especial, assegurando a constru-
ção de um muro de contenção em 
Euclidelândia. Com noventa me-
tros de comprimento e em concreto 
atirantado, o muro será construído 
na Avenida Senador José Ermírio 
de Moraes, via que dá acesso ao 
3º Distrito. A votação aconteceu no 
dia 04 de setembro.

Reafi rmando o comprome-
timento com o progresso do muni-
cípio, as Comissões Permanentes 

do legislativo cantagalense apre-
sentaram seus pareceres técnicos 
em tempo hábil, sendo o crédito 
levado à discussão e votação em 
regime de urgência e aprovado por 
unanimidade pelos vereadores.

Os recursos para o aten-
dimento da lei fi cam por conta do 
convênio nº 007/2014 celebrado 
entre o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, por meio da Secretaria 
de Estado de Obras, e o município 
de Cantagalo, sendo concedido o 
valor de R$ 516.669,63. O municí-
pio de Cantagalo entrará com uma 
contrapartida de R$199.874,89.

Secretaria de Cultura ouve demandas de artesãos de Teresópolis

Cenário político no Brasil preocupa ainda mais a Argentina

No dia 19 de setembro, a 
Prefeitura de Teresópolis, através 
da Secretaria de Cultura, se reuni-
rá com os artesãos da cidade para 
um bate papo sobre as demandas 
da classe. Durante a reunião será 
feito o cadastramento dos arte-
sãos que ainda não têm registro 
na secretaria. Além disso, serão 

apresentadas oportunidades de 
atividades para o setor.

Durante o mês de se-
tembro, a Cultura promove en-
contros com diversas classes de 
artistas da cidade para entender 
as demandas de cada uma. As 
reuniões visam formular metas e 
objetivos específi cos para cada 

segmento artístico de Teresópolis.
Os encontros acontecem 

no Teatro Municipal e na Casa de 
Cultura Adolpho Bloch, de acordo 
com a seguinte programação:

Cultura Popular
17 de setembro – 19h30 

às 21h – Teatro Municipal

Artesãos
19 de setembro – 14h – 

Teatro Municipal

Artes Visuais (Pintura, dese-
nho, escultura, fotografi a)

18 de setembro – 19h30 
às 21h – Casa de Cultura

Dança
24 de setembro – 19h30 

às 21h – Teatro Municipal

Literatura e Audiovisual
25 de setembro – 19h30 

às 21h – Casa de Cultura
teresopolis.rj.gov.br

Atingida por duas crises 
cambiais em quatro meses e em 
meio à renegociação de um acordo 
com o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) para ajudar o país a sair 
da crise, a Argentina acompanha 
com atenção a campanha presiden-
cial “atípica” no Brasil – seu principal 
parceiro comercial e destino de 30% 
de suas exportações. “Aqui dize-
mos que, quando o Brasil espirra, 
a Argentina fi ca gripada”, comentou 
o analista politico Rosendo Fraga. 
“E o clima de incerteza preocupa”.

O ataque ao candidato do 
PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, 
cerca de um mês antes do primeiro 
turno das eleições presidenciais 

brasileiras, foi noticiado e comen-
tado em tempo real nas redes de 
televisão argentinas. Isso também 
ocorreu quando o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foi detido e 
quando teve o pedido de registro de 
candidatura negado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Para os 
argentinos, acostumados à radica-
lizacão política e imprevisibilidade 
no próprio país, os últimos aconte-
cimentos no Brasil surpreendem.

“Visto objetivamente, mais 
de 60% dos eleitores [brasileiros] 
vivem uma situação inédita em 
muitos sentidos”, escreveu a corres-
pondente no Brasil do jornal Clarín, 
Eleonora Gosman. Ela destacou 

que é elevado o índice de brasi-
leiros que ainda não escolheram 
candidato.

Brasil traz mais incerteza para 
Macri

Desde que assumiu em de-
zembro de 2015, com a promessa 
de abrir a economia argentina e rea-
tivá-la, o presidente Mauricio Macri 
tem apostado no Brasil – primeiro 
país que visitou, depois de ser elei-
to. Desde então, ele acompanhou o 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff , os desdobramentos da 
Operação Lava Jato, a prisão de 
Lula. “Respeitamos o funciona-
mento institucional do Brasil”, disse 

Macri na época. “Sonhamos que 
fazendo reformas possamos lograr 
um sistema judicial mais sólido, 
independente, que tenha credibili-
dade e confi ança”.

Em agosto, estourou o caso 
dos “cadernos da corrupção” – um 
escândalo que vem sendo chamado 
de “Lava Jato da Argentina”, envol-
vendo empresários da construção 
e do setor energético, que teriam 
pago propinas milionárias a ex-fun-
cionarios do governo em troca de 
obras publicas. A Justiça pediu ao 
Congresso que retire a imunidade 
da senadora e ex-presidente Cristi-
na Kirchner para poder processá-la.

O escândalo coincidiu com 

o momento em que Macri tentava 
contornar a maxidesvalorização do 
peso argentino que, em um ano, 
perdeu 100% de seu valor. O pre-
sidente anunciou um ajuste, para 
negociar com o FMI a antecipação 
dos desembolsos de um emprésti-
mo de US$ 50 bilhões, concedido 
em junho.

A Argentina já estava preo-
cupada com a reação dos merca-
dos à instabilidade de economias 
emergentes, como a Turquia. A 
incerteza quanto ao futuro político 
e econômico do Brasil preocupa 
mais.

Por Monica Yanakiew - 
Repórter da Agência

Secretários de Educação da Região Serrana realizam encontro em Friburgo
Os secretários de Educação 

de Sumidouro, Cordeiro, Sapucaia, 
São Sebastião do Alto e Madalena 
estiveram na sede da secretaria de 
Nova Friburgo para o primeiro en-
contro dos gestores da região Ser-
rana. O objetivo da primeira reunião 
realizada foi o de trocar experiên-

cias e conhecimentos, debater os 
principais problemas, conhecer as 
soluções adotadas pelos municípios 
e buscar alternativas em conjunto.

Para o secretário Renato 
Satyro, que propôs a realização 
de encontros regulares, a primeira 
reunião foi muito produtiva, embora 

alguns secretários não tenham podi-
do participar. Mas quem esteve pre-
sente considerou válida a proposta 
e saiu satisfeito. “Nosso encontro foi 
muito produtivo. Agradeço a todos 
pelas trocas”, afi rmou Márcia Felipe, 
secretária de Sapucaia.

A partir da próxima reunião, 

no dia 26 de outubro, a equipe 
técnica das secretarias também 
participará dos encontros, de acordo 
com a temática. A cada vez, serão 
elencados dois ou três temas para 
serem aprofundados em cada re-
união.

“Acredito que todos sairão 

ganhando, pois cada secretaria pos-
sui informações valiosas que podem 
ser compartilhadas, e nada como 
a troca de ideias para encontrar 
soluções para problemas comuns 
a todos os municípios”, explicou o 
professor Renato Satyro.

novafriburgo.rj.gov.br
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO Nº. 580/2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Canta-
galense”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU 
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO
 
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 

ao Senhor LIESER FERREIRA GONÇALVES.    
    
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao hom-

enageado em data a ser marcada por esta Casa.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 05 de setembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 581/2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Canta-
galense”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU 
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO
 
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 

ao Senhor NAIM MARTINS CARDOSO.    
    
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao hom-

enageado em data a ser marcada por esta Casa.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 05 de setembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 582/2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Canta-
galense”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU 
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO
 
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense 

ao Senhor EDWILSON MACIEL TAKAMI.    
    
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao hom-

enageado em data a ser marcada por esta Casa.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 10 de setembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 583/2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Canta-
galense”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU 

E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO
 
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense 

a Senhora KARINA RIBEIRO ALCÂNTARA.    
    
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a hom-

enageada em data a ser marcada por esta Casa.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 10 de setembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 584/2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Canta-
galense”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU 
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO
 
Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense 

a Senhora REJANE GUZZO CAMPANATI.    
    
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a hom-

enageada em data a ser marcada por esta Casa.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 10 de setembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Os contribuintes que pos-
suem dívidas com o município têm a 
oportunidade de quitar seus débitos 
com descontos de até 90% sobre os 
juros e as multas. A Lei Complemen-
tar 243, de 28 de agosto de 2018, 
aprovada pela Câmara e sanciona-
da pelo Prefeito Vinícius Claussen, 
permite a redução para débitos. In-
clusive os inscritos em dívida ativa, 
como IPTU, ISS, auto de infração, 

entre outros. A campanha ‘Fique Ok 
com Teresópolis’ começou nesta 
segunda (10) e terá duração de 30 
dias. Um posto de atendimento será 
montado no 1º piso do Teresópolis 
Shopping Center (Rua Edmundo 
Bittencourt, 101, na Várzea), a partir 
do dia 17 de setembro.

Quem optar pelo pagamen-
to da dívida à vista terá redução 
de 90% dos juros e multa. Para a 

opção de pagamento parcelado, 
serão duas faixas de descontos: de 
70% de juros e multa para quitação 
em até 12 parcelas; e de 50% para 
pagamento a partir de 13 pres-
tações mensais até o número de 
parcelas entre a data da transação 
e dezembro de 2020, já que a lei 
limita o parcelamento até dezembro 
de 2020.

Para fazer o levantamento 

do valor da dívida, o cidadão pode 
acessar o site ofi cial da Prefeitura 
(www.teresopolis.rj.gov.br), clicar 
em ‘Contribuinte’, selecionar o tipo 
de tributo ou taxa a pagar, como 
‘IPTU’, por exemplo, ir em ‘Débi-
tos’, depois ‘Consultar Débitos’, 
e inserir o ‘Número do Cadastro’. 
Outra opção é procurar a Secretaria 
Municipal de Fazenda.

Para aderir à campanha, 

o contribuinte deve comparecer à 
Secretaria de Fazenda e defi nir a 
opção de pagamento: à vista ou par-
celado. É preciso apresentar cópia 
da carteira de identidade e do CPF. 
Localizada no 1º piso da Prefeitura 
(Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), 
a Secretaria de Fazenda atende ao 
público de segunda a sexta, das 
12h às 18h.

teresopolis.rj.gov.br

Começa campanha ‘Fique Ok com Teresópolis’ 
para quitar dívidas com desconto de até 90%

Casa do Artesão de Nova Friburgo passará por reformas
A Casa do Artesão 

de Nova Friburgo, no Cô-
nego, passará por uma re-
forma para melhor atender 
e receber os artistas locais 
e visitantes. 

O Escritório de Ge-
renciamento de Convê-
nios e Projetos (EGCP) da 
Prefeitura já realizou os 

levantamentos preliminares 
que serão enviados à Caixa 
Econômica para análise. 
Sendo aprovados, será 
aberta a licitação.

O convênio, assi-
nado no dia 26 de junho 
deste ano, com numeração 
870735/2018, tem o valor 
de R$ 370 mil, sendo R$ 

365.714,29 oriundos de 
repasse do Ministério do 
Turismo e R$ 4.285,71 de 
responsabilidade do mu-
nicípio.

O trabalho a ser fei-
to será, basicamente, de 
restauração. Nas entradas 
principais serão construídas 
espécies de coberturas; as 

partes externa e interna 
receberão pintura; manu-
tenções serão feitas no 
telhado, na parte hidráulica 
e de luz; o terreno será 
cercado, visando maior 
segurança; caixas d’água 
serão trocadas e um escri-
tório será criado.
novafriburgo.rj.gov.br

Foto-Joao Luccas Oliveira

Pesquisa indica que 72% dos fl uminenses querem 
prorrogar intervenção

Cerca de 72% dos mora-
dores do estado do Rio de Janeiro 
apoiam uma possível continuidade 
da intervenção federal na segurança 
pública, prevista para ser encerrada 
em 31 de dezembro deste ano. Pes-
quisa do Instituto Datafolha mostra 
que 21% dos entrevistados são con-
tra a manutenção da intervenção em 
2019, 4% se declararam indiferentes 
e 4% não sabiam responder.

A pesquisa foi realizada en-
tre 4 e 6 de setembro e entrevistou 
1.357 pessoas com 16 anos ou mais. 
A margem de erro é de três pontos 
percentuais.

O levantamento aponta que 

o apoio à prorrogação da interven-
ção é menor na capital (68%) e 
maior nas demais cidades da região 
metropolitana (74%) e no interior do 
estado (75%).

O apoio também é menor 
entre as pessoas com nível supe-
rior (63%) do que entre as que têm 
ensino médio (73%) e fundamental 
(79%). Quando analisadas as ida-
des dos entrevistados, a aprovação 
chega a 78%, na faixa etária de 45 
a 59 anos e a 59% na população de 
16 a 24 anos.

Transição
A intervenção federal na 

segurança pública foi solicitada pelo 
governador Luiz Fernando Pezão e 
decretada pelo presidente Michel 
Temer em fevereiro. No mês passa-
do, quando a intervenção completou 
seis meses, o presidente disse estar 
“satisfeitíssimo” e que os resultados 
eram “extraordinários”.

Em apresentação a Temer, 
o gabinete da intervenção informou 
que, entre fevereiro e agosto, 35 
pessoas morreram em confrontos 
nas operações com participação 
das Forças Armadas, dos quais três 
militares do Exército. Foram apreen-
didas 152 armas, sendo 86 pistolas, 
37 granadas e 29 fuzis e detidas 518 

pessoas, das quais 56 crianças e 
adolescentes. Cerca de 92 mil mi-
litares participaram das operações.

A intervenção federal está 
em vigor até 31 de dezembro, fi m 
dos mandatos de Michel Temer e de 
Pezão. Uma possível prorrogação da 
medida caberia aos próximos chefes 
do Executivo federal e estadual.

Na última semana, o gover-
nador do Rio de Janeiro e o interven-
tor federal Walter Braga Netto, que 
é general do Exército e comandante 
militar do Leste, assinaram um plano 
de transição, que deixará a estrutura 
do gabinete de intervenção ativa até 
30 de junho de 2019.

Pesquisadores do Observa-
tório da Intervenção, do Centro de 
Estudos de Segurança e Cidadania 
(Cesec) da Universidade Cândido 
Mendes, também fi zeram um balan-
ço de seis meses da intervenção e 
alertaram que o Rio de Janeiro re-
gistrou aumento de 40% no número 
de tiroteios no período. 

O relatório levanta ainda 
dados ofi ciais do Instituto de Se-
gurança Pública do Rio de Janeiro 
e aponta um aumento de 4,7% na 
letalidade violenta e de 35,4% nos 
homicídios decorrentes de ação 
policial.

Por Agência Brasil
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Candidatos devem estar atentos às exigências do Enem para redação

Cada candidato à Presidência terá 25 policiais para sua segurança

Força-tarefa irá trabalhar na recuperação 
de artigos do Museu Nacional

Prefeitura de Petrópolis lança campanha 
de conscientização “Hora do Lixo”

O diretor da Polícia Federal 
(PF), Rogério Galloro, confi rmou 
neste sábado (8) que a escolta 
de policiais federais para presi-
denciáveis deve aumentar de 21 
para até 25 policiais por candidato. 
Segundo a assessoria da PF, a 
distribuição desse efetivo, por dia, 
será pensada conforme a agenda 
dos candidatos.

Em reunião na tarde deste 
sábado (8) na sede da PF, em Bra-
sília, com representantes de parti-
dos políticos, foram reafi rmados os 

critérios de atuação, as orientações 
e os protocolos adotados pela PF.

Em nota divulgada após a 
reunião, a PF diz que o encontro foi 
marcado “em decorrência da ele-
vação do nível de alerta provocado 
por evento crítico no decorrer da 
campanha”, em uma referência ao 
ataque sofrido pelo candidato do 
PSL à Presidência da República, 
Jair Bolsonaro.

Participaram do encontro 
representantes dos candidatos 
Álvaro Dias (Podemos), Marina 

Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) 
e Geraldo Alckmin. Nenhum re-
presentante do PSL compareceu 
à reunião.

De acordo com a assesso-
ria da PF, desde o início da cam-
panha, todos os presidenciáveis 
têm à disposição uma equipe de 
agentes integrados ao pessoal de 
segurança da campanha, mas só 
esses pediram o apoio.

Na última sexta-feira (7), 
após participar do desfi le come-
morativo do 7 de Setembro, em 

Brasília, o ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse 
aos jornalistas que o efetivo da PF 
para a segurança dos candidatos 
à Presidência da República seria 
ampliado em até 60%, depois do 
episódio de quinta-feira (6) envol-
vendo o candidato do PSL, que foi 
esfaqueado durante campanha no 
centro da cidade de Juiz de Fora.

De acordo com o minis-
tro, atualmente 80 agentes da 
PF fazem a segurança de cinco 
presidenciáveis que solicitaram o 

serviço, previsto em resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
a partir do momento em que as 
candidaturas são ofi cializadas nas 
convenções eleitorais. Apesar da 
previsão, ressaltou Jungmann, a 
proteção não é automática e preci-
sa ser solicitada pelas campanhas. 
Além de Bolsonaro, a PF faz a 
segurança de Alvaro Dias (Pode), 
Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alcki-
min (PSDB) e Marina Silva (Rede).

Por Karine Melo
Repórter da Agência Brasil  

Uma força-tarefa para 
resgatar o acervo do Museu Na-
cional, no Rio de Janeiro, será 
composta pela união entre o Insti-
tuto Brasileiro de Museus (Ibram), 

Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Conselho Internacional 
de Museus, Centro Internacional 

de Estudos para a Conservação e 
Restauro de Bens Culturais e pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO).

O governo federal já ga-
rantiu R$ 10 milhões para a re-
construção do Museu, que pegou 
fogo na última semana. A força-
-tarefa irá trabalhar na localização 

e recuperação das peças que re-
sistiram ao incêndio, em conjunto 
com o comitê responsável pela 
restauração do local.

Fonte: Ministério da Cultura

A prefeitura está lançando 
a campanha “Hora do Lixo”, que 
tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre a hora certa de 
descartar o lixo para a coleta. Ago-
ra, todos os moradores vão poder 
consultar, no site da Comdep, o 
horário que a coleta de lixo acon-
tece em cada local. Assim, todos 
poderão contribuir com a limpeza 
da cidade fazendo o descarte do 
resíduo domiciliar em horários 
mais próximos da passagem dos 
caminhões.

Desde o ano passado, a 
prefeitura organizou e ampliou a 
coleta de lixo, após ter encontrado 
uma situação caótica deixada pelo 
governo passado. Por causa de 
dívidas de quase R$ 12 milhões, 
a antiga empresa responsável 
pelo serviço interrompeu a coleta, 
deixando a cidade com lixo acu-
mulado em vários locais. Em seis 
dias, a prefeitura contratou emer-
gencialmente duas empresas para 

fazer a coleta e o transporte do 
lixo para o aterro. Desde então, 
a quantidade de resíduo retirado 
diariamente subiu quase 19% – 
passou de 272 toneladas por dia 
em 2016 para 323 toneladas por 
dia no ano passado.

A prefeitura precisou tra-
balhar de uma forma muito rápida 
para reverter o quadro que encon-
trou no primeiro dia de governo. 
Hoje a coleta acontece de forma 
regular em toda cidade e durante 
todo o dia. A coleta é maior atual-
mente e mais barata do que a 
realizada pela empresa anterior. 
E a população vai poder ajudar 
ainda mais para deixar a cidade 
ainda mais limpa.

Para isso, qualquer pes-
soa pode entrar no endereço 
eletrônico www.comdep.com.br e 
encontrar a lista com os horários 
e dias em que o serviço para na 
sua rua. Com isso, será possí-
vel seguir uma recomendação 

importante da Comdep e o que 
estabelece o Código de Posturas.

As pessoas devem colocar 
o lixo na lixeira mais próximo do 
horário da coleta, com uma ante-
cedência de no máximo uma hora. 
Essa é uma medida simples que 
cada pessoa pode tomar e que 
vai ajudar a evitar que o lixo fi que 
espalhado e possa causa mau 
cheiro e doenças.

Coleta de lixo hoje no 
município

Hoje, as empresas Força 
Ambiental e PDCA Serviços fa-
zem, respectivamente, a coleta e 
o transporte do lixo para o aterro 
de Três Rios, dando destinação 
correta para todo resíduo recolhi-
do na cidade. O transporte é feito 
em pelo menos 15 viagens por dia.

A coleta é feita por 21 ca-
minhões grandes (com capacida-
de de 15 toneladas) e sete veícu-
los menores (que comportam seis 

toneladas e que são usados para 
a coleta em locais de difícil acesso 
e ruas estreitas). As rotas passam 
por 1.633 ruas do município, com 
frequência diária ou com interva-
los de 48 horas. Esse roteiro leva 
em consideração a quantidade 
de lixo gerado na localidade, o 
fl uxo de veículos, o tamanho da 
população, entre outros fatores 
– até mesmo a época do ano (no 
verão, por exemplo, o descarte de 
lixo aumenta).

A população conta com 
cerca de 1,2 mil lixeiras de plástico 
rígido e uma tonelada de capaci-
dade espalhadas em toda cidade, 
além de lixeiras fixas, barris e 
coletoras de postes.

Entulho
Todo esse trabalho intenso 

e frequente não permite acúmulo 
de lixo na cidade, que ainda en-
frenta outra situação: o descarte 
irregular de restos de obras, mato, 

móveis e eletrodomésticos velhos. 
O depósito irregular de entulho 
sobre calçadas e ruas é proibido 
pelo Código de Postura. A legis-
lação do município determina que 
o gerador do entulho deve dar o 
destino correto, ou seja, levar para 
o aterro de Pedro do Rio. No caso 
de fl agrante, o responsável é inti-
mado a fazer a retirada imediata 
e recebe multa de R$ 800. Quem 
tem difi culdade, tem a opção do 
Disque Entulho.

O Disque Entulho faz a 
coleta gratuita em casa de até 20 
sacos de entulho. O serviço tem 
rotas fi xas, mas também há aten-
dimento de outros locais, de acor-
do com a disponibilidade. Desde 
que foi reativado, no ano passado, 
já foram feitas mais de quatro mil 
coletas e qualquer pessoa pode 
contar com esse serviço. Para 
isso, basta ligar para 2243-7822 
e fazer o agendamento.

petropolis.rj.gov.br

A redação é uma das etapas 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), marcado para 4 e 11 de 
novembro deste ano, que mais preo-
cupam os candidatos. Nas provas 
do ano passado, dos 4,7 milhões de 
inscritos que fi zeram o exame, 309,1 
mil zeraram essa prova, enquanto 
53 atingiram a nota máxima. Por 
isso, é importante estar atento aos 
critérios de correção para se dar 
bem no Enem.

Sistema 
Todos os anos, a banca con-

tratada para corrigir as provas segue 
as diretrizes do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) para avaliar os 
candidatos. Neste ano, a Fundação 
Getulio Vargas (FGV) será a respon-
sável pela correção. 

Dois avaliadores corrigem 
os textos transcritos para a Folha 
de Redação, sem que um saiba 
a nota concedida pelo outro. Eles 
analisam a prova de acordo com 

cinco competências. A menção fi nal 
é calculada a partir da média aritmé-
tica entre essas duas avaliações. Se 
os valores forem muito discrepantes, 
um terceiro profi ssional corrige a 
prova. A nota concedida por ele é 
confrontada com a análise da banca 
de examinadores e o resultado fi nal 
será a média entre as duas.  

Avaliação
A Diretora de Avaliação da 

Educação Básica (Daeb) do Inep, 
Luana Bergmann Soares, reforça 
que os candidatos devem se ater 
à cartilha do participante. O do-
cumento destaca que a redação 
deve ser escrita em letra legível e 
devem-se evitar rasuras. Os títulos 
são opcionais. A versão atualizada 
do documento, com as diretrizes da 
correção, deve ser publicada no fi m 
deste mês.

Estrutura
A redação dos candidatos 

deve ser produzida seguindo um 

modelo dissertativo-argumentativo. 
Desse modo, o texto de até 30 linhas 
deve apresentar um tema, seguido 
pela defesa de um ponto de vista 
(tese) sobre esse assunto, que preci-
sa ser apoiado em argumentos. Por 
fi m, é necessário elaborar uma pro-
posta de intervenção social diante do 
problema apresentado pela banca.

Critérios
Os candidatos podem rece-

ber até 200 pontos por cada compe-
tência avaliada, podendo chegar a 
mil pontos. Os critérios são:

1. Domínio da escrita formal, 
seguindo a norma culta e conside-
rando as mudanças que ocorreram 
na língua depois do Acordo Orto-
gráfi co. 

2. Compreensão da pro-
posta da redação e articulação do 
tema com outros assuntos, dentro 
da estrutura argumentativa.

3. Articulação de diferentes 
argumentos ao longo do texto de 
modo coerente, para justifi car seu 

ponto de vista.
4. Conhecer mecanismos 

linguísticos para construir os argu-
mentos e encadear as ideias, como 
conjunções e advérbios. 

5. Elaborar proposta de 
intervenção social diante do tema 
proposto, no âmbito dos Direitos 
Humanos, considerando a cida-
dania, liberdade, solidariedade e 
diversidade cultural.

Preparação
O estudante Johnatan Reis 

já participou de outras edições da 
prova e tenta uma vaga no curso de 
medicina. Nos exames passados, 
ele atingiu 900 pontos na redação.

Ele explica que, antes da 
prova, busca saber o funcionamento 
da nova banca e quais são os crité-
rios mais relevantes para ela. Para 
isso, lê o edital buscando referências 
e acompanha vídeo-aulas. “Produ-
zo textos e autocorreção, além de 
compartilhar minhas redações com 
colegas e também leio sobre atuali-

dades”, afi rma Reis. Luana Bergman 
também destaca a relevância de 
“treinar o momento e operacionalizar 
o que vai ser feito no dia da prova 
para não ter surpresas”. 

Hora da prova
A Diretora de Avaliação da 

Educação Básica do Inep explica 
que o candidato deve ser capaz 
de articular bons argumentos, de 
modo a exprimir o conhecimento 
acumulado sobre o tema. Para tanto, 
os participantes devem lançar mão 
de técnicas como o uso de dados 
estatísticos e informações históricas, 
além de resgatar o posicionamento 
de autores renomados para parafra-
seá-los, por exemplo.

Para atingir melhores re-
sultados, Bergman orienta que o 
candidato deve fi car atento às cinco 
competências, ao formato pedido da 
produção de texto, que é argumen-
tativo dissertativo, e se a produção 
segue a norma culta. 

Governo do Brasil


