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Estudo mostra importância
da atividade física na
redução do câncer de mama
Estudo publicado na revista Nature, uma das mais
conceituadas no meio cientíﬁco, mostra a importância de atividades físicas regulares na redução de casos e das mortes
causadas por câncer de mama. Mortality and years of life lost
due to breast cancer attributable to physical inactivity in the
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Brazilian female population (1990–2015)...
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O Verso e o
Reverso
por Remo Noronha
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Prevenção: orientadoras
pedagógicas fazem curso de
primeiros socorros
Com duração de três horas, o curso foi ministrado
por Eliandro Maurat. Ele repassou noções básicas de como
prestar os primeiros atendimentos de suporte de vida em caso
de acidente ou mal súbito. “Em casos de incidentes podem
ser tomadas algumas iniciativas, mas é preciso conhecimento,
habilidade e atitude...”
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Carmense bate Palmeiras e é campeão da Copa
Noroeste Sub 23 2018

UFRJ
recupera
fóssil de
Luzia no
Museu
Nacional

Divulgação:

Partes do esqueleto
de Luzia, o fóssil humano
mais antigo do País, foram
encontrados sexta-feira (19).
Os fragmentos estavam nos
escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi
atingido por um incêndio em
setembro.
O anúncio foi feito pela
professora Cláudia Carvalho,
responsável pela equipe de
resgate das obras após a
tragédia.
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Deputado Federal
eleito, Luiz Lima visita
Cantagalo
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Abertura de estrada
clandestina é encontrada
perto de nascentes
em Bom Jardim

Mais sofrido não poderia
ter sido! Após a vitória por 1 a 0 no
jogo de ida, dentro de casa, no dia
30 de setembro, o Carmense levou
o troco do Palmeiras pelo mesmo
placar, dentro de São João do
Paraíso, no dia 14 deste mês. Nos
pênaltis, brilhou a estrela do Gato
Preto, que venceu por 6 a 5 e se
tornou o grande campeão da Copa
Noroeste Sub 23 2018.
A caminhada do Carmense
Atlético Clube começou em um
grupo que também contava com as
equipes de Cantagalo e Boa Sorte.
Foram três vitórias e uma derrota,
o que garantiu a vaga nas quartas
de ﬁnal.
Já no mata-mata, o time
carmense deu uma aula contra a
esquadra de Itaocara, vencendo
fora por 2 a 1 e dentro de casa por
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8 a 0,.

Parnaso
quer criar nova sede
em Petrópolis

Foto: Divulgação | Linha Verde

Foto: Divulgação Internet

teresopolis.rj.gov.br

Luiz Lima visitou o comércio local e deu entrevista para a TV Interior

Estrada aberta de forma ilegal é encontrada pela Polícia Ambiental em Bom Jardim

Unidade de conservação está entre os principais pontos turísticos da cidade

O ex-nadador olímpico e agora Deputado
Federal Luiz Lima esteve
visitando a região serrana
na última semana. A visita
foi um dos primeiros atos
de Luiz Lima após receber
mais de 115 mil votos na
eleição de 2018. Ele foi o
8º candidato mais votado
no Estado do Rio de Janeiro e o 3º mais votado
do seu partido, o PSL. Em

Uma estrada que
estava sendo aberta de
forma irregular próximo a
nascentes de água dentro
de um sítio em Bom Jardim, na Região Serrana
do Rio, foi encontrada
neste sábado (20) por
agentes da Unidade de
Policiamento Ambiental
(Upam), após denúncia
feita ao Linha Verde.
Segundo os agen-

De janeiro a setembro deste ano, passaram
pela entrada de Petrópolis
do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, o Parnaso, quase 15 mil pessoas.
A maior parte do território
do parque está na Cidade
Imperial. É aqui a entrada
da travessia Petrópolis-Teresópolis, considerada
a mais bonita do Brasil. E
é por isso que o município

Cantagalo, Luiz Lima obteve 1.030 votos, sendo o
mais votado para o cargo
de Deputado Federal.
Na quinta-feira
(17), Luiz Lima concedeu
entrevista coletiva em um
hotel em Nova Friburgo, onde esteve acompanhado da vereadora
cantagalense Manuela do
Paraíba.
Pág 03

tes da 5ª Upam, o proprietário do sítio, que ﬁca
na Estrada do Arrasto,
acompanhou a ﬁscalização no interior do terreno
e quando foi observada
a abertura da estrada no
curso de nascentes de
água, ele foi questionado
sobre as autorizações
ambientais para aquela
atividade.
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deverá ganhar uma nova
sede. O parque já está
em fase ﬁnal para a viabilização de um terreno que
deverá abrigar uma grande
estrutura – processo que
vem desde 2011. A ideia é
que o lugar funcione como
meio de hospedagem, alojamento para, por exemplo,
pesquisadores e brigadistas, área para camping...
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Câmara Municipal de Cantagalo

RESOLUÇÃO Nº. 589/2018.

RESOLUÇÃO
Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Canta-

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense
à Senhora TACIANA BARCELLOS CALDEIRA.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

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:

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada em data a ser marcada por esta Casa.

Autor: Vereador Carlos Tadeu da Silva Leite

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

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 592/2018.

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense
ao Senhor RENATO FARIA DIAS.

Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Canta-

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

galense”.
Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao homenageado 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.

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

Autora: Vereadora Emanuela Teixeira Silva

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 595/2018.

Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente
Autor: Vereador Carlos Tadeu da Silva Leite

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense
à Senhora JOANA D’ARC FRANCO LACERDA.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Cantagalense”.

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada 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.

RESOLUÇÃO Nº. 590/2018.

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

Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Canta-

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense
ao Senhor SÉRGIO RUBENS DE SOUZA CAMPANY.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

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:

Autor: Vereador Ciro Fernandes Pinto

RESOLUÇÃO

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao homenageado 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.

RESOLUÇÃO Nº. 593/2018.

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense
à Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO VILELA FRANCO.

Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadão Cantagalense”.

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada 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.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

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

Autor: Vereador Antônio Geraldo Moura Lima

RESOLUÇÃO
Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente
Autor: Vereador João Bôsco de Paula Bon Cardoso

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã CantaArt. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue ao homenageado 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.

RESOLUÇÃO Nº. 591/2018.

Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã CantaO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU
E ASSIM PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada 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.

RESOLUÇÃO Nº. 594/2018.

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense
à Senhora JOANA DE CASTRO FARIA BELING.

“Dispõe sobre a concessão de Título Honorário de Cidadã Cantagalense”.

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

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

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadã Cantagalense
à Senhora ROSALINA APARECIDA BAPTISTA DA SILVA CAMPANY.

Autor: Vereador Ozéas da Silva Pereira

RESOLUÇÃO

galense”.

RESOLUÇÃO

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

galense”.

Art. 2º- O título a que se refere o Artigo 1º será entregue a homenageada em data a ser marcada por esta Casa.

RESOLUÇÃO Nº. 596/2018.

Art. 1º- Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense
ao Senhor OZIAS DIAS DA SILVA.

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

Gabinete do Presidente, em 17 de outubro de 2018.
OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente
Autor: Vereador Antônio Geraldo Moura Lima

Carmense bate Palmeiras e é campeão da
Copa Noroeste Sub 23 2018
Mais sofrido não poderia
ter sido! Após a vitória por 1 a 0
no jogo de ida, dentro de casa, no
dia 30 de setembro, o Carmense
levou o troco do Palmeiras pelo
mesmo placar, dentro de São
João do Paraíso, no dia 14 deste
mês. Nos pênaltis, brilhou a estrela do Gato Preto, que venceu
por 6 a 5 e se tornou o grande
campeão da Copa Noroeste Sub
23 2018.
A caminhada do Carmense Atlético Clube começou em
um grupo que também contava

com as equipes de Cantagalo e
Boa Sorte. Foram três vitórias
e uma derrota, o que garantiu a
vaga nas quartas de final.
Já no mata-mata, o time
carmense deu uma aula contra a
esquadra de Itaocara, vencendo
fora por 2 a 1 e dentro de casa
por 8 a 0, a maior goleada da
equipe na competição.
As partidas semifinais
foram mais complicadas. Fora
de casa, empate por 0 a 0. Na
volta, dentro de casa, uma vitória
apertada, por 2 a 1, garantiu o

passaporte do Carmense para
a final.
Comandado por Antognonni Bard, o time fez uma
campanha sólida na competição;
foram sete vitórias, um empate
e duas derrotas. Ao todo, foram
20 gols marcados e 12 sofridos.
Jônatas Braga, goleiro do
carmense, foi eleito o melhor arqueiro da competição. Willian, da
equipe de Boa Sorte, foi o melhor
jogador, enquanto o artilheiro,
com cinco gols, foi Roberto Jeferson, do time de Cantagalo.

O elenco do Gato Preto
foi composto por Jônatas, Juninho, Lucas, Lucas Alves, Igor,
João Guilherme, Magno, Tallys,
Winincius, Fred, Kawan, Matheus
Cortez, Matheus Lemos, Cafu,
David, Douglas, Maguininho,
Neto, Jefinho, Jonathan, Anderson, Erivelton, Julinho, Marcão,
Michel, Rodriguinho, Daniel,
Vinicius Victorio e Ryan.
A comissão técnica contou, além do treinador Antognonni Bard, com o Diretor de Esporte, Márcio, o Preparador Físico,

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

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

Cássio Machado, o Preparador
de Goleiros, Magno Antônio, e o
Massagista, Carlos.
A Copa Noroeste Sub
23 2018 começou no dia 21 de
julho e contou com a participação de 11 equipes: Carmense,
Palmeiras (São João do Paraíso), Boa Sorte, Cantagalo,
Grêmio Ubaense (São José de
Ubá), Italva, Real (Bom Jesus
do Itabapoana), 4 Bocas (Santo
Antônio de Pádua), Itaocara, São
Vicente (São Fidélis) e Valonense
(Valão do Barro).

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

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 10ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 08 de outubro
de 2018.
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas,
na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente os nobres Vereadores Romerito José Wermelinger Ribeiro e Humberto Menezes Caetano, com a
presença dos demais Edis, sob a presidência do Vereador Wilde Rodrigues Curty,
foi aberta a 10ª Sessão Ordinária do 2º Período, com a leitura da Ata da Sessão
anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. A secretária da Mesa
procedeu à leitura do Expediente do Dia, qual seja: Projeto de Lei n.º 037/2018,
do Poder Executivo, que Autoriza concessão de uso de bem Público Municipal e
dá outras providências. Ofício n.º 130/2018, do Poder Executivo, encaminhando
veto ao Projeto de Lei que Dispõe sobre o envio de cópia dos Decretos do Poder
Executivo à Câmara Municipal de Carmo. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia:
O Projeto de Lei de n.º 037/2018, bem como o veto ao Projeto de Lei que Dispõe
sobre o envio de cópia dos Decretos do Poder Executivo à Câmara Municipal de
Carmo, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados para as comissões competentes para estudo e parecer. O Projeto de Lei de n.º 007/2018, que
Dá nome a logradouro público de Manoel de Moraes, foi submetido ao Plenário
e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a registrar o Sr. Presidente encerrou a Sessão e mandou que eu, na qualidade de Secretária da mesma, lavrasse
a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai devidamente assinada pelos
Vereadores que compõem a Mesa Diretora.
Carmo, 08 de outubro de 2018.

Ata da 11ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 15 de outubro
de 2018.
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas,
na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente toda Edilidade,
sob a presidência do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, foi aberta a 11ª
Sessão Ordinária do 2º Período, com a leitura da Ata da Sessão anterior, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade. A secretária da Mesa procedeu à leitura do
Expediente do Dia, qual seja: Projeto de Lei n.º 038/2018, do Poder Executivo, que
Autoriza concessão de subvenção social ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para
o período de outubro a dezembro de 2018. Projeto de Lei n.º 039/2018, do Poder
Executivo, que Autoriza concessão de férias e décimo terceiro salário/ subsídios
aos agentes políticos municípios, bem como, aos cargos em comissão vinculados
ao Poder Executivo em atendimento ao disposto no artigo 7°, inciso VIII e XVII
da Constituição Federal. Indicação n.º 115/2018, do Vereador Naziano Carvalho
de Azevedo ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando reparos no Parque Infantil da Praça
Alexandre Melo. Indicação n.º 116/2018, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito
requerendo poda nas árvores e gramas da localidade da Ilha dos Pombos. Indicação
n.º 117/2018, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando a realização
de serviços de capitação de água ao lado esquerdo do Cemitério Municipal do
Carmo. Moção n.º 067/2018, da Vereadora Valquíria Aparecida Moraes, de pesar
pelo falecimento do Sr. Mário Chrisóstomo. Moção n.º 068/2018, do Vereador
Samuel Cássio Cunha, de aplausos para com os organizadores do 3° Trilhão. Moção
n.º 069/2018, do mesmo Vereador, de aplausos para com o Sr. Astrogildo. Moção
n.º 070/2018, de todos os Vereadores, de aplausos pelo aniversário da vereadora

Anacláudia Ribeiro Fernandes. Moção n.º 071/2018, do Vereador Naziano de
Carvalho Azevedo, de aplausos para todos o professores pelo seu dia. Moção n.º
072/2018, da Vereadora Valquíria Aparecida Moraes, de pesar pelo falecimento
da Sra. Josiane da Cruz Simões Maia. Moção n.º 073/2018, do Vereador Marco
Dalboni, de aplausos para com o Carmense Atlético Clube. Moção n.º 074/2018,
do Vereador Juliano de Souza Braga, de Pesar pelo falecimento do jovem Rafael
Freitas. Moção n.º 075/2018, do mesmo Vereador, de pesar pelo falecimento da
Sra. Walnetes Cabral. Moção n.º 076/2018, dos Vereadores Juliano de Souza Braga
e Valquíria Aparecida de Moraes, de pesar pelo falecimento do Sr Dilio da Silva
Abreu. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 038/2018
e 039/2018, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados para as
comissões competentes para estudo e parecer. Os Projetos de Lei de n.º 035/2018,
que Dispõe sobre a extinção dos cargos de Chefe de Contabilidade da SMAS e
do FMDCA e criação do cargo de Diretor Financeiro e Operacional dos serviços
da SMAS e de n.º 036/2018, que Extingue os cargos comissionados de Gestor de
Contratos do FMS, de Assessor da SMMADS e cria o cargo de Diretor Geral do
Parque Natural Municipal do Livramento, após obterem pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, composta pelos Vereadores Wilde
Rodrigues Curty, Humberto Menezes Caetano, o qual votou contário, e Anaclaudia
Ribeiro Fernandes, e da Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos Vereadores Marco Dalboni, Samuel Cássio Cunha e Salvador Carvalho de Oliveira,
foram submetidos ao Plenário e aprovados por 08 votos favoráveis a 02 contrários,
sendo estes dos Vereadores Juliano de Souza Braga e Humberto Menezes Caetano.
O Projeto de Lei de n.º 037/2018, que Autoriza concessão de uso de bem público
Municipal e dá outras providências, após obter pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, composta pelos Vereadores Wilde Rodrigues Curty,
Humberto Menezes Caetano e Anaclaudia Ribeiro Fernandes, e da Comissão de
Finanças e Orçamento, composta pelos Vereadores Marco Dalboni, Samuel Cássio
Cunha e Salvador Carvalho de Oliveira, foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade. As indicações e as moções, apresentadas e lidas na presente Sessão,
foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo
a registrar o Sr. Presidente encerrou a Sessão e mandou que eu, na qualidade de
Secretária da mesma, lavrasse a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai
devidamente assinada pelos Vereadores que compõem a Mesa Diretora.

presente data de 22/10/2018, do EDITAL DE CONVOCAÇAO do 2º Concurso
Público – Regime Estatutário, desta Casa Legislativa, publicado no JORNAL
LOGUS AMBIENTAL LTDA – ME, edição nº 074, página 2, de 26/09/2018,
tendo em vista o não comparecimento do candidato 1º colocado para o cargo de
Analista Legislativo – Técnico em Contabilidade, no período estipulado Edital de
Convocação, Ratiﬁcando os demais termos que passa a seguinte redação:

Carmo, 15 de outubro de 2018.

2. Comprovante de regularidade perante a Justiça Eleitoral.

Concurso Público
Regime Estatutário
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do 2° Concurso Público para o preenchimento
de diversas carreiras no âmbito do Poder Legislativo Municipal, constante da Lei
n° 1.972, de 05/06/2018), CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), em
ordem de classiﬁcação, a comparecer(em) no DEPARTAMENTO 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)
Analista Legislativo – Técnico em contabilidade: - PEDRO GUIMARES RIBEIRO.
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)

3. Cópias:
2º ATO DE RE E RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCÇÃO DO 2º
CONCURSO PÚBLICO REGIME ESTATUTÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO

- 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. Itaú).

O Presidente da Câmara Municipal de Carmo, no uso das suas atribuições
legais e em conformidade com o item 11.10 do Edital Geral do 2º Concurso Público
desta Casa Legislativa, considerando que a data do referido Edital de Convocação
do 2º Concurso Publico desta Casa Legislativa ocorreu em data anterior a data de
publicação da Homologação do Resultado Final do Concurso Público da Câmara
Municipal do Carmo,

Carmo- RJ, 22 de outubro de 2018.
RESOLVE
Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Carmo.

Comunicar por este Ato a Retiﬁcação da data de 20/09/2018 para

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 1.089,34

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, as despesas
abaixo especiﬁcadas:
Processo nº: 046/2018
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumidouro/RJ

Valor: R$ 385,70
Processo nº: 048/2018
Nome do credor: M P Damazio Hipermercado Eireli-

Processo nº: 047/2018
Nome do credor: Mercado River Kuala Ltda – EPP
CNPJ / CPF: 08.309.823/0001-05
Endereço: Rua João Amâncio, 50 - Centro – Sumidouro/
RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo

-EPP
CNPJ / CPF: 28.336.352/0001-31
Endereço: Rua João Amâncio, 208 – Centro – Sumidouro/RJ
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 216,19

UFRJ recupera fóssil de Luzia no Museu Nacional
Partes do esqueleto de Luzia, o fóssil humano mais antigo
do País, foram encontrados sextafeira (19). Os fragmentos estavam
nos escombros do Museu Nacional
do Rio de Janeiro, que foi atingido
por um incêndio em setembro.
O anúncio foi feito pela
professora Cláudia Carvalho, responsável pela equipe de resgate
das obras após a tragédia.
Segundo a pesquisadora,
quase todo material poderá ser re-

Foto: Arquivo/Agência Brasil

cuperado. O diretor da instituição,
Alexander Kellner, ainda reforçou
que outras peças do acervo estão
sendo recuperadas.
Os restos mortais de Luzia
foram encontrados em Minas Gerais em 1975. O crânio, ossos da
perna e bacia datam de 11,5 mil
anos e a estimativa é de que ela
tenha morrido aos 25 anos. Trata-se do vestígio mais antigo dos
hominídeos da época.
Fonte: UFRJ

Deputado Federal eleito, Luiz Lima visita Cantagalo
O ex-nadador olímpico e
agora Deputado Federal Luiz Lima
esteve visitando a região serrana
na última semana. A visita foi um
dos primeiros atos de Luiz Lima
após receber mais de 115 mil votos
na eleição de 2018. Ele foi o 8º
candidato mais votado no Estado
do Rio de Janeiro e o 3º mais
votado do seu partido, o PSL. Em

Cantagalo, Luiz Lima obteve 1.030
votos, sendo o mais votado para o
cargo de Deputado Federal.
Na quinta-feira (17), Luiz
Lima concedeu entrevista coletiva
em um hotel em Nova Friburgo,
onde esteve acompanhado da
vereadora cantagalense Manuela
do Paraíba. Já na sexta-feira (18)
o deputado esteve em Cantagalo

acompanhado do vereador Hugo
Guimarães, além de correligionários, eleitores e amigos, onde
visitou o comércio local e deu
entrevista exclusiva para a TV
Interior.
Em Cantagalo, o Deputado Federal agradeceu os votos
recebidos na eleição e se comprometeu a lutar pela cidade. “Fui

o campeão de votos em Cantagalo
graças a todos os cantagalenses
que acreditaram em uma pessoa
sem vícios e por ter sido amparado
por pessoas de bem, que querem
mudar a política do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e futuramente
da cidade de Cantagalo”.
Uma das lutas de Luiz
Lima para a região serrana será a

construção do Hospital do Câncer
em Nova Friburgo. “Quero muito
colaborar através de articulações
com os governos Estadual e Federal para tornar realidade o Hospital
do Câncer em Nova Friburgo. A
população da região serrana tem
agora um aliado em Brasília para
lutar com muita integridade pelos
municípios”, aﬁrma Luiz Lima.
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Parnaso quer criar nova sede em Petrópolis

De janeiro a setembro deste
ano, passaram pela entrada de Petrópolis do Parque Nacional da Serra
dos Órgãos, o Parnaso, quase 15 mil
pessoas. A maior parte do território
do parque está na Cidade Imperial.
É aqui a entrada da travessia Petrópolis-Teresópolis, considerada a mais
bonita do Brasil. E é por isso que o
município deverá ganhar uma nova
sede. O parque já está em fase ﬁnal
para a viabilização de um terreno que
deverá abrigar uma grande estrutura
– processo que vem desde 2011. A
ideia é que o lugar funcione como
meio de hospedagem, alojamento
para, por exemplo, pesquisadores e
brigadistas, área para camping, além
de loja de souvenir, informações, entre outros, semelhante à estrutura já
existente em Teresópolis.
O Parnaso é uma das unidades de conservação mais conhecidas
e visitadas do Brasil, e o terceiro
Parque Nacional mais antigo do país.
Só no ano passado, o parque registrou um total de 42.021 mil pessoas
passando pela entrada de Petrópolis.
O investimento no ecoturismo
tem um segundo ganho para a cidade:
ajuda a conservar as riquezas naturais porque traz à região um público
que preza pelo Ambiente e também
c estimula estar atentos à preservação.
“Estamos em fase ﬁnal no prom
y
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cesso de desapropriação do terreno
para a nova sede. O próximo desaﬁo
será a implementação desse espaço.
Atualmente só temos uma portaria
em Petrópolis, e nossa expectativa
é de que uma nova sede aumente a
visitação. As pessoas procuram muito
esse contato com a natureza, muitos
que vivem em cidades conturbadas
procuram espaços mais calmos e
tranquilos, como aqui”, destaca o
chefe do Parnaso, Leandro Goulart.
Petrópolis tem seguido a
tendência mundial de valorização do
turismo sustentável, de natureza e
ecoturismo. Cercado de opções para
lazer e prática de esportes ao ar livre,
o Parnaso é só um exemplo de que o
município vem se consolidando como
referência nesse tipo de atividade.
“O ecoturismo é uma das
vocações da cidade. Somos um município plural, com diversos circuitos
turísticos, mas o turismo de natureza está entre os nossos principais
atrativos. Temos uma cidade linda,
rodeada de verde e com grande parte
do Parnaso, que atrai visitantes do
mundo inteiro”, frisa o prefeito Bernardo Rossi. “Os turistas têm, cada
vez mais, procurado por destinos
onde é possível esse contato com a
natureza. E o Parnaso oferece atividades para todos os gostos, como
caminhadas leves ou mais pesadas,

cachoeiras, trilhas, entre outras”,
completa o secretário da Turispetro,
Marcelo Valente.
Com a nova sede no Parnaso também será possível ampliar o
número de brigadistas no local, já
a parte de Petrópolis é a que mais
sofre com problemas relacionados à
incêndios ﬂorestais.
O Parnaso é uma Unidade de
Conservação Federal de Proteção
Integral, subordinada ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). Em Petrópolis, o acesso é feito por Corrêas.
A Travessia Petrópolis-Teresópolis
é um dos atrativos mais conhecidos
do parque, feita em dois ou três dias,
percorrendo 42 km de trilhas. Banhos
de cachoeira e as caminhadas para
apreciar a vegetação e a fauna da
Mata Atlântica também estão entre
as opções. Criado em 1939 para
proteger a paisagem e a biodiversidade daquele trecho da Serra do
Mar na Região Serrana, são 20.024
hectares protegidos nos municípios
de Teresópolis, Petrópolis, Magé e
Guapimirim. O Parque abriga mais de
2.800 espécies de plantas, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103
de anfíbios e 83 de répteis, incluindo
130 animais ameaçados de extinção.
O parque funciona de 8h às 17h.
petropolis.rj.gov.br

Estudo mostra importância da atividade
física na redução do câncer de mama
Estudo publicado na revista
Nature, uma das mais conceituadas
no meio cientíﬁco, mostra a importância de atividades físicas regulares
na redução de casos e das mortes
causadas por câncer de mama.
Mortality and years of life lost due to
breast cancer attributable to physical
inactivity in the Brazilian female population (1990–2015) revela que a
prática regular de exercício poderia ter
poupado a vida de 12% das mulheres
que morreram da doença entre 1990
e 2015 no Brasil.
De acordo com o estudo,
elaborado com a colaboração do Mic nistério da Saúde, a prática de uma
m caminhada de 30 minutos por dia,
y cinco vezes por semana, teria evitado
k 2.075 mortes decorrentes do câncer
apenas em 2015. Com os exercícios,

ocorre uma diminuição do estradiol e
um aumento na globulina de ligação
a hormônios sexuais, o que provoca
redução de inﬂamatórios e aumento
das substâncias anti-inﬂamatórias.
Hábitos saudáveis
Além do sedentarismo, outros fatores de risco são o uso de
álcool, índice alto de massa corporal
e uma dieta rica em açúcar. Esses
itens, segundo a pesquisa, são responsáveis por 6,5% dos óbitos por
câncer de mama. “A adoção de um
estilo de vida saudável evitaria 39%
das mortes por doença crônica, que
responde por 76% das causas de
morte no Brasil, sendo a promoção da
saúde uma política com baixo custo
e com grande impacto populacional”,
aﬁrmou a diretora do Departamento

de Vigilância de Doenças e Agravos
não Transmissíveis e Promoção da
Saúde da Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, Fátima
Marinho.
Uma das iniciativas do governo
para mudar essa realidade começou
em 2011, quando os municípios passaram a receber recursos ﬁnanceiros
para implantar o programa Academia
da Saúde. O programa tem 3,8 mil
polos habilitados, onde a população
pode contar com uma infraestrutura
e equipamentos adequados, além de
proﬁssionais qualiﬁcados para promover práticas corporais e atividade
física, promoção da alimentação saudável e educação em saúde.
Fonte: Governo do Brasil, com
informações do Ministério da
Saúde

O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

SOBRE FILHOS E
CALOPSITAS
Cães, gaviões e gatos. Sempre haverá um risco
insuportável e algo a nos dizer que a gaiola é sempre
melhor.
Calopisitas são frágeis, as suas únicas defesas são as
asas que teimamos em podar. Mas há um jeito certo, uma
técnica infalível, uma medida para dizer como se usar
tesouras em um par de asas. Isso teoricamente, e só serve
para calopisitas. E mesmo assim há controvérsias.
Entre a segurança das gaiolas e o céu e as árvores há uma
inﬁnidade de possibilidades.
Sua miríade de cores e de sons nos dizem que há uma
inﬁnidade de formas de dar certo (ou errado).
Cuidado e atenção, o acompanhar dos voos, o ensinar dos
cantos. Ombros para terem onde pousar.
No mais sobra apenas uma oração, um bater de asas o
olhar para um inﬁnito azul que pertence apenas as aves.
PS.: Só quem escreve e publica sabe o que é a neurose da
revisão.
Só nós que temos a coragem de sermos poetas, Xamãs
modernos, sabemos o quanto dói e o que é ser açoitado
por gramáticos dramáticos, esse eu insisto. Será fruto
somente de minha emoção, pois assim são as calopisitas.
Sem retoques e sem segundas chances.

Abertura de estrada
clandestina é
encontrada
perto de nascentes
em Bom Jardim
Uma estrada que
estava sendo aberta de
forma irregular próximo a
nascentes de água dentro
de um sítio em Bom Jardim,
na Região Serrana do Rio,
foi encontrada neste sábado (20) por agentes da
Unidade de Policiamento
Ambiental (Upam), após
denúncia feita ao Linha
Verde.
Segundo os agentes da 5ª Upam, o proprietário do sítio, que ﬁca na
Estrada do Arrasto, acompanhou a ﬁ scalização no
interior do terreno e quando
foi observada a abertura

da estrada no curso de
nascentes de água, ele foi
questionado sobre as autorizações ambientais para
aquela atividade. Por não
ter autorização, ele foi levado para a 158ª DP, onde
a ocorrência foi registrada.
A população pode
denunciar crimes ambientais com a garantia do
anonimato ao Linha Verde,
pelos telefones 0300 253
1177 (custo de ligação
local) e (21) 2253 1177,
ou ainda por meio do aplicativo para smartphones
“Disque Denúncia RJ”,
enviando fotos e vídeos.

Prevenção: orientadoras pedagógicas
fazem curso de primeiros socorros
Com o tema ‘Atitudes que salvam vidas’, foi
realizado na sexta (19), na
Prefeitura de Teresópolis,
o primeiro treinamento
básico de primeiros socorros para as orientadoras
pedagógicas de escolas e
creches municipais.
Com duração de
três horas, o curso foi ministrado por Eliandro Maurat. Ele repassou noções
básicas de como prestar
os primeiros atendimentos
de suporte de vida em
caso de acidente ou mal
súbito. “Em casos de incidentes podem ser tomadas
algumas iniciativas, mas

é preciso conhecimento,
habilidade e atitude. E é um
pouco disso que estamos
passando. Nossa atitude
salva vidas”, assinalou.
Esta é mais uma
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação para
a formação continuada
dos educadores da rede
de ensino. Além disso, a
medida atende a Lei Municipal 3.588/2017, que
torna obrigatório o curso
de prevenção de acidentes
e primeiros socorros nas
escolas e creches do município, públicas e privadas.
Também cumpre a
‘Lei Lucas’, aprovada pela

Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal em
setembro de 2018, com a
mesma determinação. A
lei leva o nome do menino
Lucas Begalli Zamora de
Souza, de 10 anos, que
no ano passado morreu
engasgado com um cachorro quente durante uma
excursão escolar.
Autor do projeto de
propagação de boas práticas cidadãs para crianças,
Eliandro Maurat também
é diretor do portal de jogos educativos ‘Clubinho
Salva-vidas’, criado para
conscientizar o público
infantil sobre os problemas

do trânsito. “Além desse
treinamento básico, vamos oferecer à Secretaria
de Educação, de forma
gratuita, todo o material
pedagógico com o qual
os professores poderão
trabalhar em sala de aula
as ferramentas educativas,
com jogos e desenhos animados”, informou.
Segundo Alba Valéria Ferreira, chefe do
Setor de Educação Infantil
da Secretaria de Educação, novos cursos já estão
em preparação. “Esse é
o primeiro momento com
toda a rede. Porém, já
tem 14 creches que vão

Fotos: Jorge Maravilha

receber o curso prático nas
unidades. Precisamos ter
noção básica do que fazer
no primeiro momento, no

caso de um acidente, para
depois chamar o socorro
especializado”, comentou.
teresopolis.rj.gov.br

