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Com o objetivo 
de fomentar a criação de 
novas agroindústrias no 
município, na última sexta-
feira (30) aconteceu o 1º 
Workshop de Agroindús-
tria da Região Serrana. 
Realizado pela Prefeitura 
de Teresópolis, por meio 
da Secretaria de Agricul-
tura, e pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o evento 

aconteceu no campus da 
Unifeso (Centro Universi-
tário Serra dos Órgãos), no 
bairro da Prata. Participa-
ram agricultores, técnicos 
agrícolas, agroindustriais, 
secretários de Agricultura 
e de Saúde da Região. Na 
programação, entre outros 
temas, a regularização das 
cervejarias artesanais e o 
fi nanciamento para agroin-
dústria.Pág 02
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Ônibus e vans de turis-
mo que chegarem a Petrópolis 
durante o Natal Imperial já têm 
local reservado para fazer o 
embarque e desembarque 
dos passageiros. A CPTrans 
bloqueou ambos os lados da 
Avenida Tiradentes às sextas, 
sábados e domingos, durante 
os fi ns de semana de festa. 
Com previsão de receber mais 
de 330 mil pessoas durante 
todos os dias de festa...

Uma tradição natalina que encanta moradores e 
turistas voltou à cena na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio 
de Janeiro.  Agora batizada de Árvore do Rio Petrobras, o 
símbolo de Natal foi inaugurado neste fi m de semana, com 
muitas luzes, música, festa e fogos.

Pág 04

O município de Teresópolis receberá no dia 6 de de-
zembro o Selo ‘Mais Mulher’. A certifi cação dos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro que apresentam ações de prevenção 
e enfrentamento à violência contra as mulheres é concedida 
pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas 
para Mulheres e Idosos.                                                        Pág 04

O ônibus de videomonitoramento está sendo usado 
mais uma vez no esquema de segurança de um grande evento 
da cidade. Dessa vez, o equipamento foi deslocado para um 
dos principais palcos do Natal Imperial, que começou na última 
sexta-feira (30.11). 
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Cariocas e turistas podem 
ver até janeiro maior árvore 
de Natal fl utuante do mundo

Teresópolis 
receberá selo 
‘Mais Mulher’

Ônibus de videomonitoramento 
é utilizado durante o Natal 
Imperial no Quitandinha

A Prefeitura Muni-
cipal de Macuco, através 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, tem visa-
do auxiliar os produtores 
rurais do município na uti-
lização do trator agrícola 
para preparação do solo e, 
posteriormente, receber o 
plantio, promovendo o de-
senvolvimento da agricul-
tura familiar. Piscicultores 

estão sendo benefi ciados 
com abertura de açudes, o 
objetivo é que agricultores 
possam utilizar a criação 
de peixes como alternativa 
a outras culturas.

A gestão do prefeito 
Bruno Boaretto entenden-
do que o município tem 
uma essência agrícola, 
disponibiliza todas as fer-
ramentas possíveis...

Estado divulga calendário 
para o pagamento do IPVA

A Secretaria de Fazenda e 
Planejamento defi niu as datas de 
pagamento do IPVA de 2019 para 
os veículos do Estado do Rio de 
Janeiro. De acordo com o calen-
dário, o vencimento da cota única e 
da primeira parcela será no mesmo 
dia, a partir de 21 de janeiro, de 
acordo com o número do fi nal da 
placa do automóvel. A resolução 
Sefaz n° 354, que estabelece os 
prazos, está publicada no Diário 
Ofi cial do Estado do Rio da última 
sexta-feira (30/11).

As tabelas de valores ve-
nais dos veículos que serão utili-
zadas como cálculo para a alíquota 
serão publicadas em breve. Con-
forme a resolução publicada na 
sexta-feira, o IPVA deverá ser pago 
em cota única ou em três parcelas 
mensais e iguais.

Equipe da Secretaria de Agricultura tem orientado os produtores rurais 1º Workshop de Agroindústria da Região Serrana foi o passo inicial para expandir o agronegócio no município

Divulgação  | prefeituramacuco.rj.gov.br

Divulgação

Foto: Jorge Maravilha

Prefeitura de Macuco 
auxilia a Agricultura 

Familiar no município

Defesa Civil 
de Nova Friburgo inicia 
elaboração de plano de 

contingência para o verão

Teresópolis sedia 1º 
workshop de Agroindústria 

da Região Serrana

Av. Tiradentes 
fi ca reservada 
para embarque 
e desembarque 
de ônibus de 
turismo nos fi ns 
de semana do 
Natal Imperial

Os trabalhos para 
a construção do Plano de 
Contingência do Verão 
2018/2019 foram inicia-
dos na semana passada 
no auditório da Acianf, em 
reunião convocada pela 
Prefeitura de Nova Fribur-
go, através da Secretaria 
de Defesa Civil, com a 
participação de várias 
instituições, concessioná-
rias e algumas secretarias 

da Municipalidade. Este 
acontece todo ano com a 
fi nalidade de articular as 
melhores atitudes entre 
os órgãos e instituições 
envolvidas, pensando 
sempre na prevenção de 
possíveis desastres, e, 
assim, com um trabalho 
em conjunto, obter um 
resultado mais efetivo 
para o município.

Plano será acionado caso os índices previstos para emissão de alertas pela Secretaria sejam atingidos

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

Ata da 16ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 26 de novem-
bro de 2018.

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezoito 
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente toda Edili-
dade, sob a presidência do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, foi aberta 
a 16ª 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 Decreto Legislativo n.º 014/2018, 
da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, que Concede de Título de Cidadão 
Carmense ao Sr. Geison Ronan dos Santos Homem. Indicação n.º 146/2018, do 
Vereador Humberto Menezes Caetano, ao Exmo. Sr. Prefeito do Carmo que de-
termine ao Secretário de serviços Públicos que faça reparos urgentes na rede de 
esgoto situado a Rua Adalberto de Souza Braga, trecho que sai na fábrica Remo 
Polímeros. Indicação n.º 147/2018, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, ao 

Exmo. Sr. Prefeito do Carmo que determine ao setor competente que faça reparos 
urgente no calçamento da Rua Manoel Pereira Tatagiba, mais conhecida como 
Rua D, localizada no Bairro Ulisses Lengruber ( Morro do Estado). Indicação n.º 
148/2018, da mesma Vereadora, ao Exmo. Sr. Prefeito do Carmo que determine 
ao setor competente a realização de reparos no trecho existente atrás do campo 
do Botafogo, este que dá passagem do Bairro Botafogo para o Morro do Estado. 
Indicação n.º 149/2018, de todos os Vereadores, ao Exmo. Prefeito de Carmo, 
que determine ao setor competente a instalação de equipamentos de fi lmagem no 
entorno do prédio da Prefeitura Municipal. Pedido de Informação n.º 021/2018, 
dos Vereadores Rita Estefânia Gozzi Farsura e Juliano de Souza Braga, ao Centro 
de Especialidades Odontológicas, solicitando informações sobre o organograma. 
Moção n.º 082/2018, de todos os Vereadores, de aplausos pelo aniversário do 
vereador Naziano. Convite: O Fundo Municipal do Idoso e o Conselho Municipal 
do Idoso convida aos Vereadores para inauguração do Projeto Cativar no dia 14 
de dezembro de 2018, às 9 horas no salão da AEXI, na rua Manoel Cosendey 

Cortes, Centro – Carmo/RJ. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: Todas as 
proposições apresentadas e lidas na presente Sessão serão encaminhadas para as 
comissões competentes para estudo e parecer. O Projeto de Lei de n.º 034/2018, 
que Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município do 
Carmo para o exercício fi nanceiro de 2019, após obter pareceres favoráveis das 
Comissões 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 Salvador 
Carvalho de Oliveira, Samuel Cássio Cunha e Marco Dalboni, foi submetido ao 
Plenário, em segunda votação, 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, 26 de novembro de 2018.

Defesa Civil de Nova Friburgo inicia elaboração 
de plano de contingência para o verão

Prefeitura de Macuco auxilia a Agricultura 
Familiar no município

Os trabalhos para a cons-
trução do Plano de Contingência 
do Verão 2018/2019 foram ini-
ciados na semana passada no 
auditório da Acianf, em reunião 
convocada pela Prefeitura de Nova 
Friburgo, através da Secretaria de 
Defesa Civil, com a participação 
de várias instituições, concessio-
nárias e algumas secretarias da 
Municipalidade. Este acontece 
todo ano com a fi nalidade de arti-
cular as melhores atitudes entre os 
órgãos e instituições envolvidas, 
pensando sempre na prevenção 
de possíveis desastres, e, assim, 
com um trabalho em conjunto, 
obter um resultado mais efetivo 
para o município.

O secretário da pasta, 

Cel. João Paulo Mori, explica que 
“o principal objetivo dessa inte-
gração é estabelecer um plano 
de contingência macro, feito pela  
Defesa Civil, apresentando o que 
foi feito até o momento, buscando 
prevenção, e que seja possível ter 
interligação dos planos criados por 
cada participante do encontro para 
que seja realizada uma ação única,  
em conjunto, quando necessário”. 
Esse plano será acionado caso os 
índices previstos para emissão de 
alertas pela Secretaria sejam atin-
gidos. Assim, os órgãos públicos, 
empresas e comunidade podem 
agir de maneira ordeira, rápida e 
correta.

Um plano de contingência 
visa ter um esquema montado em 

casos de emergência com pes-
soas que possam se juntar com 
a Defesa Civil numa sala de crise 
para apoiar, em algumas decisões, 
além de ter escalado o pessoal de 
sobreaviso, para que o mais rápido 
possível a cidade volte ao estado 
de normalidade.

Participaram dessa reu-
nião, com seus representantes: 
Nupdec Amparo (Núcleo de Pro-
teção e Defesa Civil), AFRA (As-
sociação Friburguense de Rádio 
Amadores), Cruz Vermelha de 
Nova Friburgo, Padrão Águias – 
Grupo de Resgate, Rota 116, Nova 
Faol, DER, Águas de Nova Fribur-
go, INEA, 6º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros, 11º Batalhão de Polícia 
Militar, PST (Programa de Saúde 

ao Trabalhador), Hospital São 
Lucas, Hospital Maternidade, Hos-
pital Unimed, Hospital Raul Sertã, 
Sanatório Naval de Nova Friburgo 
e as Secretarias de Educação, 
Serviços Públicos, Saúde, Obras e 
a Subsecretaria de Comunicação.

Defesa Civil trabalha com a 
prevenção

A Defesa Civil tem um 
mapeamento das áreas de riscos, 
bem como consegue acompa-
nhar os índices pluviométricos e 
o recebimento e a interpretação 
da meteorologia. Realizou neste 
último ano simulados e treina-
mentos nas comunidades. Então, 
é importante destacar, mais uma 
vez, que a população fi que atenta 

aos avisos ofi ciais emitidos pela 
Defesa Civil ou pela Prefeitura. 
É importante também destacar o 
envio de SMS e que as pessoas 
realizem seu cadastramento nesse 
serviço através do número 40199. 
O cidadão precisa enviar uma 
mensagem de texto para esse nú-
mero e escrever na mensagem o 
número do CEP da sua rua. Assim, 
ele fi ca informado dos alertas ofi -
cias enviados pela Defesa Civil da 
cidade. Atualmente Nova Friburgo 
está entre os cinco municípios do 
Estado que, proporcionalmente, 
mais possuem números cadastra-
dos no sistema. E para qualquer 
emergência necessária a pessoa 
deve ligar para o tel. 199.

novafriburgo.rj.gov.br

A Prefeitura Municipal 
de Macuco, através da Secre-
taria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, tem 
visado auxiliar os produtores 
rurais do município na utilização 
do trator agrícola para prepara-
ção do solo e, posteriormente, 
receber o plantio, promovendo o 

desenvolvimento da agricultura 
familiar. Piscicultores estão sen-
do benefi ciados com abertura de 
açudes, o objetivo é que agricul-
tores possam utilizar a criação de 
peixes como alternativa a outras 
culturas.

A gestão do prefeito Bru-
no Boaretto, entendendo que 

o município tem uma essência 
agrícola, disponibiliza todas as 
ferramentas possíveis para aten-
der de forma rápida e efi ciente 
as necessidades do homem do 
campo.

A equipe da Secretaria de 
Agricultura tem orientado os pro-
dutores rurais na mecanização 

do solo com o objetivo de atingir 
a descompactação e aeração, 
alcançando a renovação de ar da 
terra agricultável no processo de 
troca de gases entre o solo e a 
atmosfera, sobretudo, melhoran-
do consideravelmente a produção 
agrícola.

“No que depender do 

nosso incentivo, os produtores 
rurais do Município de Macuco 
continuarão fornecendo alimen-
tos sempre saudáveis e nutritivos 
para a merenda escolar e para 
os comércios locais e regionais,” 
afi rmou o Secretário da Agricultu-
ra, Luiz Felipe Carvalho.

prefeituramacuco.rj.gov.br

O Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) e a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) inovam ao 
implementar a iniciativa BIG 2050, 
um mecanismo de longo prazo 
para a promoção da conservação 
ambiental da Baía da Ilha Grande 
e para a capacidade de prover ser-
viços ecossistêmicos. O reconheci-
mento dos trabalhos desenvolvidos 
no âmbito do projeto de Gestão 
Integrada do Ecossistema da Baía 
da Ilha Grande (Projeto BIG) foi 
evidenciado durante um evento 
realizado em Angra dos Reis, nos 
dias 27 e 28 de novembro.

Além de apresentar os re-
sultados do Projeto BIG, foi fi rmado 

o compromisso de continuidade 
das ações por meio de um acordo 
de cooperação técnica entre o 
Inea, a FAO e a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
que fortalecerá o mecanismo 
de monitoramento ambiental da 
região, o Radar da BIG. Esse 
mecanismo foi desenvolvido com 
o foco na avaliação da qualidade 
ambiental por meio de um olhar 
sistêmico, que permite identifi car 
quais as principais ameaças à saú-
de da baía e seus ecossistemas.

Soluções
Durante o evento, foram 

apresentados também os resulta-
dos do mecanismo de promoção 

de inovação, o Desafi o BIG, que 
investe em soluções ambientais 
criativas e transformadoras. Onze 
soluções foram apoiadas, ao lon-
go do último ano, e demostraram 
o potencial da região e de seus 
moradores no desenvolvimento 
de empreendimentos de impacto 
positivo para a sociedade e para o 
meio ambiente, contribuindo para a 
conservação e para a implantação 
de negócios de caráter socioam-
biental.

Novo conceito para a 
sustentabilidade

Para o Ofi cial de Programas 
da FAO, Marcello Broggio, o su-
cesso obtido no projeto demonstra 

que o conceito de se desenvolver 
soluções pela sociedade para 
questões complexas é possível e 
deve ser fortalecido como estraté-
gia de sustentabilidade para uma 
região. Broggio acredita que o fato 
da FAO ser co-promotora da ini-
ciativa deverá ser referência para 
a organização no que se refere à 
gestão integrada do ecossistema.

O diretor de Biodiversidade, 
Áreas Protegidas e Ecossistemas 
do Inea, Paulo Schiavo, destacou 
o aspecto inovador da Iniciativa 
BIG 2050.

– O projeto é inovador na 
aplicação do conceito de gestão 
integrada com base ecossistêmica 
dentro da esfera pública, demons-

trando caráter piloto no Estado do 
Rio de Janeiro e comprovando a 
potencialidade de aplicação em 
outros modelos de gestão – disse 
Schiavo.

Os participantes do evento 
puderam verifi car, em campo, os 
resultados efetivos alcançados. 
Foram visitados alguns dos em-
preendimentos acelerados, tais 
como a produção de alevinos de 
bijupirá (salmão) e o cerco fixo 
fl utuante, uma arte de pesca sus-
tentável, entre outros. Foi exposta, 
também, a busca por parcerias 
para a continuidade do Desafi o 
BIG e das soluções já apoiadas. 
Na ocasião, foi lançada ainda uma 
publicação.

Projeto Big se torna referência na gestão do ecossistema
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 008/2018.

Modifi ca a redação do inciso III do art. 24 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Cantagalo/RJ.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cantagalo, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte 
Emenda à Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º. O inciso III do art. 24 da Orgânica do Município de Cantagalo, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24...

III – Devolver à Fazenda Municipal, desde que não haja autorização 
legal para a sua retenção através da criação de fundo especial da Câmara Mu-
nicipal de Cantagalo, até o dia 31 de dezembro, o saldo do numerário que lhe 
foi liberado durante o exercício para a execução do seu orçamento.” 

Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Cantagalo/RJ en-
tra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
  

Cantagalo, 23 de novembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

José Augusto Filho
Vice-Presidente

Ozeas da Silva Pereira
1º Secretário

Emanuela Teixeira Silva
2ª Secretária

Autoria: Mesa Executiva da Câmara

RESOLUÇÃO Nº. 606/2018.

ACRESCENTA O §3º AO ARTIGO 89 E ALTERA O ARTIGO 
143 E SEUS PARÁGRAFOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL.

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- Acrescenta o parágrafo terceiro ao Artigo 89 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Cantagalo, que passa a vigorar com a seguinte 
redação.

Art. 89...

§ 3º - O adiamento da discussão ou de votação mediante pedido de 
vista poderá ser feito oralmente em Plenário.

Art.2º- O Artigo 143 e seus parágrafos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Cantagalo passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 143 – Antes de ser iniciada a discussão de uma proposição, será 
permitido o seu adiamento, por prazo não superior a duas sessões, mediante pedi-
do de vista por qualquer vereador, aprovado pelo Plenário por maioria simples.

§ 1º - O pedido de vista poderá ser feito oralmente em Plenário, antes 
de iniciada a discussão, ou por requerimento protocolado na secretaria antes da 
sessão, não sendo admitido para requerimentos e indicações.

§ 2º - Não é admitida, para a mesma proposição, a apresentação de 
dois ou mais pedidos de adiamentos, salvo quando reconhecida pelo Presidente 
da Câmara a existência de erro material ou procedimental.

§ 3º - Não é admitido o adiamento de discussão à proposição em regime 
de urgência, salvo se requerido por um terço dos membros da Câmara ou pelo 
Líder do Governo, por prazo não excedente a duas sessões.

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

Gabinete do Presidente, em 26 de novembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Autor: Vereador Hugo de Azevedo Guimarães

RESOLUÇÃO Nº. 607/2018.

“Concede o Título Honorário de Cidadã Cantagalense a Senhora 
Andrea Silva Correia”.

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 ANDREA SILVA CORREIA.    
    
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 28 de novembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Autor: Vereador Paulo Henrique Ferreira

RESOLUÇÃO Nº. 608/2018.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor 
Dorvy da Silva Correia”.

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 DORVY DA SILVA CORREIA.    
    
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 28 de novembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Autor: Vereador Paulo Henrique Ferreira

O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Conhecer o signifi cado das palavras, de onde elas 
vêm e o seu colorido tem sido um de meus passatempos 
ultimamente.

Isto, muitas vezes, explica a diferença entre sinôni-
mos. Junito de Souza Brandão, em seus belos livros sobre 
mitologia grega, diz que contemplar é observar templos e, 
considerar é observar o siderus, ou seja as estrelas.

Observe que não há sinônimos perfeitos: o colori-
do das palavras possibilita que estar exausto não seja o 
simples cansaço, é não ter o último “hausto”, o ar que lhe 
dá vida.

Do mesmo modo lembre-se de se preocupar 
quando alguém disser que você está prestigiado, pois esta 
palavra tem a mesma raíz de prestidigitação, que é a ilusão 
oferecida pelos mágicos.

A palavra que me acertou em cheio foi justo sin-
cero, que vem da expressão sem cera. Esculpir sem usar 
cera para retoques era a forma dos grandes mestres: eles 
aceitavam o risco de obras sem retoques, onde suas falhas 
pudessem ser percebidas.

Assim sou, quase sempre à beira da simples e pura 
falta de educação. Pelo fato de oferecer opiniões quando 
elas não são solicitadas ou sequer relevantes.

Defeitos à mostra, já que qualquer qualidade em 
excesso transforma-se em um defeito brutal.

Podemos repensar isto, mas é tarde: meus pais, 
que nem sempre foram grandes mestres, me esculpiram 
sem cera.

SEM CERA

Av. Tiradentes fi ca reservada para embarque 
e desembarque de ônibus de turismo nos 

fi ns de semana do Natal Imperial
Ônibus e vans de turismo que 

chegarem a Petrópolis durante o Natal 
Imperial já têm local reservado para fazer 
o embarque e desembarque dos passa-
geiros. A CPTrans bloqueou ambos os 
lados da Avenida Tiradentes às sextas, 
sábados e domingos, durante os fi ns de 
semana de festa. Com previsão de receber 
mais de 330 mil pessoas durante todos os 
dias de festa, a intenção é evitar que os 
ônibus que vêm de fora fi quem rodando a 
cidade, facilitando sua parada para deixar 
os passageiros e pegá-los posteriormente.

Além dessa área, a CPTrans 
suprimiu as vagas de rotativo da Avenida 
Piabanha e da Rua da Imperatriz (em fren-
te ao Museu Imperial), para que sirvam de 
local para o embarque e desembarque dos 
veículos. Após deixarem os passageiros, 
a companhia está estimulando o Quitan-
dinha, próximo ao Palácio, como local de 
estacionamento. A área foi sinalizada para 
receber os veículos. Além desse ponto, o 
Bingen, a partir da Estácio de Sá, também 
serve como local para que os ônibus fi -
quem estacionados durante a festa.

Ação de combate a fl anelinhas
Com a previsão de receber, por 

dia, 12 mil veículos de passeio a mais 
durante o Natal Imperial, a CPTrans inicia 
operação em conjunto com a Guarda Civil 
para coibir a presença de fl anelinhas. A 
ação prevê a ampliação do horário do 
estacionamento rotativo que funcionará 
até as 22h, período em que as lojas vão se 
manter abertas no Centro Histórico. As ta-
rifas também serão mantidas: R$ 2,50 nas 
áreas brancas e R$ 3,50 nas áreas azuis.

Somando com 32 mil veículos que 
passam pelas ruas do Centro Histórico 
diariamente, o período de Natal terá cerca 
de 44 mil carros de passeio por dia na 
cidade. Com mais funcionários de rotativo 

nas ruas, o atendimento ao turista também 
vai ser melhor.

Haverá, ainda, a ampliação de 
vagas de estacionamento rotativo durante 
a semana. O lado par da Avenida Koeler 
no sentido Centro funcionará como local 
de parada de terça a domingo, entre 19h 
e 22h. Já a Rua da Imperatriz contará 
com vagas extras também a partir das 
19h e até 22h. Outras áreas estão sendo 
estudadas e, caso haja necessidade, po-
derão também ser utilizadas para as vagas 
de rotativo. As ruas que terão o horário 
estendido de terça a domingo são a Rua 
Nelson de Sá Earp, Barão do Amazonas, 
Praça da Liberdade, Rua Roberto Silveira, 
Alfredo Pachá, Padre Siqueira, Avenida 
Presidente Kenedy, lado ímpar da Avenida 
Koeler, Rua São Pedro de Alcântara, Praça 
Princesa Isabel, Avenida Tiradentes, Bos-
que do Imperador, Praça D. Pedro, Irmãos 
D’Angelo, Praça Visconde de Mauá, Rua 
Oscar Weinschenck, Moreira da Fonseca, 
Marechal Deodoro e General Osório, além 
do estacionamento fechado da Rua do 
Imperador, 125 – sendo este último com 
cobrança de R$ 4,50.

Em três ruas, porém, a cobrança 
do estacionamento rotativo estará sus-
pensa neste período: a Rua da Imperatriz 
(Calçada do Museu), Avenida Tiradentes 
(sentido Raul de Leoni) e Avenida Presi-
dente Kennedy (entre a Casa Barão de 
Mauá e a entrada da Rua Kopke). Estes 
espaços estão reservados para o embar-
que e desembarque de ônibus de turismo.

No Quitandinha também haverá 
alteração na cobrança. As ruas Joaquim 
Rolla, República do Líbano e República 
Argentina terão cobrança de quinta a do-
mingo, entre 12h e 22h. O valor praticado 
será o da área azul, de R$ 3,50 a hora. A 
medida também visa coibir a atuação de 
fl anelinhas no período em que o Palácio 

Quitandinha terá árvore de Natal, uma das 
programações deste ano.

Tarifa de regularização
A tarifa de regularização praticada 

pela SinalVida em casos em que não haja 
o pagamento pelo rotativo poderá ser sus-
pensa na primeira vez que o petropolitano 
ou turista utilizar a vaga. A suspensão da 
tarifa de R$ 42 pode ser feita com qualquer 
controlador em até 48h a partir da emissão 
do bilhete. A medida vista evitar a cobrança 
da taxa para pessoas que, por desconhe-
cerem o sistema de cobrança na cidade, 
paguem além do tempo que utilizou a 
vaga. Funciona assim: o usuário que parou 
em uma vaga e, por algum motivo, recebeu 
a tarifa de regulamentação pode falar com 
algum dos controladores identifi cados e 
explicar o desconhecimento das regras 
de utilização. O atendente vai verifi car, 
pelo número da placa do veículo, se essa 
foi a primeira vez que o veículo parou em 
uma vaga de rotativo e na cidade e foi 
notifi cado e, caso afi rmativo, a cobrança 
será suspensa, tendo o usuário que arcar, 
apenas, com o período que o veículo fi cou 
na vaga.

Petrópolis conta, atualmente, com 
1.739 vagas distribuídas em 52 logradou-
ros, no Centro, Alto da Serra, Bingen, 
Valparaíso e Corrêas. Para utilizá-las a 
população conta com o aplicativo Digi-
Pare, disponível para celulares com iOS, 
Android e Windows Phone; o site www.
estarpetropolis.com.br; por SMS pelo nú-
mero 27317, por ligação 0800-941-3444, 
em qualquer um dos parquímetros dispo-
níveis - sendo que esses equipamentos 
aceitam pagamentos em moeda e cartão 
de crédito e débito; no comércio local, além 
dos controladores – que fi cam devidamen-
te uniformizados em horário de trabalho.

petropolis.rj.gov.br
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Teresópolis receberá selo ‘Mais Mulher’

Teresópolis sedia 1º workshop de Agroindústria da Região Serrana

Ônibus de videomonitoramento é utilizado 
durante o Natal Imperial no Quitandinha

O município de Teresó-
polis receberá no dia 6 de de-
zembro o Selo ‘Mais Mulher’. A 
certificação dos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro que 
apresentam ações de preven-
ção e enfrentamento à violência 

contra as mulheres é concedida 
pela Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos e Políticas para 
Mulheres e Idosos, através da 
Subsecretaria de Políticas para 
Mulheres.

A Secretaria Municipal dos 

Direitos da Mulher foi criada em 
2008, sendo a segunda, na épo-
ca, em todo o Estado do Rio de 
Janeiro, o que trouxe visibilidade 
para o Município. Tem por função 
principal executar políticas públi-
cas para mulheres.

Para tanto foram criados 
o Centro de Referência de Aten-
dimento à Mulher (CRAM) e a 
Sala de Acolhimento à Mulher, 
instalada na 110ª Delegacia Poli-
cial. Outra ação é a Feira Espaço 
Mulher, criada em 2011 e formada 

somente por mulheres artesãs, 
que confeccionam seus próprios 
produtos e tem por objetivo o 
empoderamento de mulheres, a 
geração de renda e elevação da 
autoestima feminina.

teresopolis.rj.gov.br

Com o objetivo de fomen-
tar a criação de novas agroin-
dústrias no município, na última 
sexta-feira (30) aconteceu o 1º 
Workshop de Agroindústria da 
Região Serrana. Realizado pela 
Prefeitura de Teresópolis, por 
meio da Secretaria de Agricultura, 
e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, o 
evento aconteceu no campus da 

Unifeso (Centro Universitário Ser-
ra dos Órgãos), no bairro da Prata. 
Participaram agricultores, técnicos 
agrícolas, agroindustriais, secretá-
rios de Agricultura e de Saúde da 
Região. Na programação, entre 
outros temas, a regularização das 
cervejarias artesanais e o fi nancia-
mento para agroindústria. 

O secretário de Agricultu-
ra, Fernando Mendes, explicou 

que o workshop foi bastante 
abrangente e trouxe muitas infor-
mações. “Tratamos de questões 
sanitárias, controle da qualidade 
do alimento e/ou da cerveja e 
também de questões legais, como 
regularização de uma cervejaria 
ou uma agroindústria junto ao 
ministério ou junto às prefeituras, 
além de abordar o fi nanciamento 
e as linhas de créditos existentes”, 

disse o secretário. 
O 1º Workshop de Agroin-

dústria da Região Serrana foi 
o passo inicial para expandir o 
agronegócio no município. “Bus-
camos sempre agregar valor aos 
produtos do interior, melhorar a re-
muneração e fazer com que, além 
de gerar renda para o município, 
a agroindústria possa gerar mais 
emprego”, destacou o secretário 

Fernando Mendes. 
Durante o workshop, fo-

ram ministradas duas palestras 
sobre como montar e desenvolver 
uma agroindústria pelos técnicos 
do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento: Regula-
rização das cervejarias artesanais 
junto ao Ministério da Agricultura 
e Sistema de inspeção. 

teresopolis.rj.gov.br

O ônibus de videomonitora-
mento está sendo usado mais uma 
vez no esquema de segurança de 
um grande evento da cidade. Des-
sa vez, o equipamento foi desloca-
do para um dos principais palcos 
do Natal Imperial, que começou na 
última sexta-feira (30.11). O veículo 
fi cará próximo ao Hotel Quitandi-
nha até o dia 20 de janeiro.

O equipamento vem sendo 
utilizado desde o ano passado 
nas edições da Expo Petrópolis, 
Bauernfest e Natal Imperial. Em 
2017, o veículo foi deslocado para 
a Rua Teresa durante o mês de de-

zembro, visando dar tranquilidade 
aos consumidores que foram às 
compras no polo de moda. Agora, a 
intenção é dar tranquilidade a quem 
for acompanhar as atrações nata-
linas promovidas no Quitandinha.

O esquema de segurança 
do Natal Imperial foi montado com 
objetivo de alcançar o mesmo re-
sultado do ano passado, quando 
não foi registrada nenhuma ocor-
rência durante o evento.

O ônibus conta com sete 
câmeras, sendo duas internas, 
duas em cada lateral e uma 
na parte de cima do veículo, 

que pode ser içada a 11 metros 
de altura. Com isso, a câmera 
consegue monitorar um raio de 
300 metros de distância. Ele foi 
estacionado nesta sexta-feira e 
permanecerá no local durante os 
52 dias do evento.

Serão 16 agentes que vão 
se revezar em dois turnos por dia 
no ônibus. As imagens do veículo 
não são as únicas que vão moni-
torar o bairro. O Centro Integrado 
de Operações de Petrópolis (Ciop) 
tem duas câmeras no pórtico de 
entrada da cidade com capacida-
de de identifi car carros roubados 

que tentam chegar ao município. 
O local ainda tem mais uma câme-
ra de 360º, outra na Ponte Fones 
e mais uma próxima a Chocolates 
Patrone.

Entre as atrações que o 
Quitandinha receberá durante 
o Natal Imperial está o show de 
Roberta Sá e o concerto de Natal 
do Coral Integração (com partici-
pação de Mafalda Minnozzi). 

Esquema de segurança 
contará com mais de 50 

guardas por dia
Durante todo Natal Imperial, 

a Guarda Civil vai mobilizar mais de 
50 agentes e nove viaturas todos os 
dias para o patrulhamento preventi-
vo em diferentes locais entre Centro, 
Quitandinha e Itaipava. As imagens 
do Ciop serão acompanhadas em 
tempo real nesses locais e em todo 
trajeto que os frequentadores dos 
eventos vão percorrer na cidade. 
São 56 câmeras espalhadas em 46 
pontos da cidade. O Grupamento 
de Ações com Cães utilizará seis 
animais de proteção e mais três de 
detecção de drogas e armas nos 
principais eventos.

petropolis.rj.gov.br

A Secretaria de Fazenda e 
Planejamento defi niu as datas de 
pagamento do IPVA de 2019 para 
os veículos do Estado do Rio de Ja-
neiro. De acordo com o calendário, 
o vencimento da cota única e da 
primeira parcela será no mesmo 
dia, a partir de 21 de janeiro, de 
acordo com o número do fi nal da 
placa do automóvel. A resolução 
Sefaz n° 354, que estabelece os 
prazos, está publicada no Diário 
Ofi cial do Estado do Rio da última 
sexta-feira (30/11).

As tabelas de valores venais 

dos veículos que serão utilizadas 
como cálculo para a alíquota serão 
publicadas em breve. Conforme a 
resolução publicada na sexta-feira, 
o IPVA deverá ser pago em cota 
única ou em três parcelas mensais 
e iguais.

A guia para o pagamento do 
IPVA poderá ser retirada pelo con-
tribuinte pela Internet, no Portal da 
Secretaria de Estado de Fazenda e 
Planejamento (www.fazenda.rj.gov.
br) ou do Banco Bradesco (www.
bradesco.com.br). O pagamento da 
Guia de Regularização de Débitos 

(GRD) deverá ser efetuado em 
dinheiro e poderá ser realizado em 
qualquer agência bancária.

Quitação
O primeiro vencimento da 

tabela, para os veículos com fi nal 
de placa número 0, será no dia 21 
de janeiro, tanto para o pagamento 
da primeira parcela, quanto para 
a quitação integral do imposto. Já 
para os veículos com fi nal de placa 
9, o vencimento inicial será no dia 
1º de fevereiro.

IMPRENSA RJ

Estado divulga calendário para o pagamento do IPVA
Foto: João Barreto

Cariocas e turistas podem ver até janeiro maior 
árvore de Natal fl utuante do mundo

Uma tradição natalina 
que encanta moradores e tu-
ristas voltou à cena na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio de 
Janeiro.

Agora batizada de Árvore 
do Rio Petrobras, o símbolo de 
Natal foi inaugurado neste fim 
de semana, com muitas luzes, 
música, festa e fogos.

A atração deverá ser vis-
ta por milhares de pessoas até 6 
de janeiro. É a maior árvore de 
Natal flutuante do mundo.

Com 70 metros de altura, 
a estrutura é enfeitada com o 

brilho de 900 mil lâmpadas co-
loridas de led.

O público pode andar de 
graça nos pedalinhos da lagoa 
e também em triciclos para duas 
pessoas, patrocinados por uma 
empresa de aplicativo de táxis.

Nos fins de semana, ha-
verá shows, também de graça, 
em um palco montado no local. 
Neste último domingo (2), foi 
feita uma grande homenagem ao 
Dia Nacional do Samba.

A programação começou 
às 17h, com o grupo Flor do 
Samba, roda de samba forma-

da por mulheres. Já às 19h, foi 
a vez de Pretinho da Serrinha 
comandar o palco.

A árvore de Natal foi 
montada pela última vez em 
2015, pois a falta de patrocínio 
impediu sua montagem em 2016 
e 2017, interrompendo uma tra-
dição de 20 anos.

A Árvore do Rio ficará 
acesa até o dia 6 de janeiro. O 
projeto cenográfico é de Abel 
Gomes. A construção envolveu 
1.200 pessoas, entre produtores, 
engenheiros, técnicos e artistas.

agenciabrasil.ebc.com.br

Divulgação 


