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Quem for às com-
pras neste fi m de ano na 
Rua Teresa terá um incen-
tivo a mais para ajudar a 
manter a limpeza do local. 
A Comdep instalou 44 li-
xeiras de poste ao longo 
do shopping a céu aber-
to. O trabalho aconteceu 
nas últimas semanas em 
parceria com os lojistas, 
que prepararam uma arte 
personalizada para es-

tampar as peças. Desde 
novembro, toda a cidade 
ganhou 120 novas lixeiras 
desse tipo.

Os equipamentos 
levam a mensagem “Man-
ter a cidade limpa: respon-
sabilidade de todos nós 
cidadãos”. A intenção é que 
todos possam encontrar 
um local adequado para 
o descarte de pequena 
quantidade de lixo.Pág 04
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Pesquisadores do Par-
que Nacional da Serra dos 
Órgãos (Parnaso) divulgaram 
semana passada o primeiro 
registro do mundo de uma 
onça-parda com leucismo. 
O registro ocorreu no ano de 
2013 em Petrópolis, na Região 
Serrana do Rio. A captação 
da imagem faz parte de um 
trabalho científico que será 
publicado em 2019.

A foto é um registro 
inédito para a ciência. 

O Fundo da Marinha Mercante vai oferecer 
R$ 6,7 bilhões para financiamento de projetos do 
setor naval. Terão prioridade propostas para esta-
leiros, embarcações de carga, de apoio marítimo 
e de transporte de passageiros.
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Nova Friburgo registrou seis casos de picadas por 
escorpiões este ano, segundo informações da Prefeitura.

De acordo com o município, moradores dos bairros 
Cônego, Olaria, Lumiar e Tingly relataram problemas com o 
animal.
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Dois homens foram presos em fl agrante na tarde de 
sexta-feira (7) suspeitos de furtar 30 kg de fi os de cobre em 
São José do Vale do Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram localizados 
após uma denúncia anônima. 
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Fundo da Marinha Mercante 
vai fi nanciar R$ 6,7 bilhões 
em projetos

Nova Friburgo registra 
seis casos de picadas por 
escorpiões este ano

Suspeitos de furtar fi os de cobre 
são presos em fl agrante em São 
José do Vale do Rio Preto

O SESC-RJ infor-
mou na última quinta-feira 
(06) a compra do Hotel 
Alpina, um dos mais tradi-
cionais da Região Serrana 
do Rio de Janeiro. O Alpina 
entra na rede do SESC, 
que já tinha uma unidade 
em Teresópolis.

De acordo com 
a Secretária de Turismo, 
Cultura e Esporte, Cléo 
Jordão, com o novo espa-

ço, O SESC vai aumentar 
ainda mais a contribuição 
que já tem dado ao desen-
volvimento de Teresópolis. 
“É uma aquisição de valor 
inestimável, pois o Hotel 
Alpina é um espaço tradi-
cional de nosso município, 
de belíssima arquitetura. O 
SESC tem sido um grande 
parceiro de nossa gestão e 
nesta nova fase...”

Câmara de Cantagalo reelege 
mesa diretora

Em votação nesta segun-
da-feira (10), a Câmara Muni-
cipal de Cantagalo reconduziu 
Ocimar Merim Ladeira (Pulun-
ga) ao cargo de Presidente da 
Mesa Diretora para o Biênio 
2019/2020. Os demais mem-
bros da Mesa Diretora também 
continuam por mais dois anos: 
José Augusto Filho (Zé da Uta), 
como Vice-Presidente; Ozeas 
da Silva Pereira, como Primeiro 
Secretário; e Emanuela Teixei-
ra Silva (Manuela do Paraíba), 
como Segunda Secretária.

Em sessão extraordinária 
e seguindo o Regimento Interno 
da Casa de Leis cantagalense, 
a votação para eleição da Mesa 
Diretora foi aberta. A chapa foi 
a única a se inscrever junto à 
Secretaria da Câmara de Can-
tagalo. 

SESC/Alpina deve atrair mais turistas para a cidade Rua Teresa passa por limpeza constante

Foto: Jorge Maravilha

Divulgação

petropolis.rj.gov.br

Aquisição do Hotel Alpina pelo 
SESC aumenta oportunidades 
de emprego e crescimento do 

turismo em Teresópolis

Profi ssionais de saúde de 
Nova Friburgo participam de 
reunião sobre chikungunya

Comdep 
instala 44 lixeiras na 

Rua Teresa

Primeiro registro 
do mundo de 
onça-parda com 
leucismo é feito 
na Serra dos 
Órgãos, divulga 
ICMBio

Combater o mos-
quito Aedes aegypti, este 
tem sido o motivo de fre-
quentes reuniões pro-
movidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Nova Friburgo. Depois da 
recente reativação do co-
mitê de mobilização social 
contra o Aedes aegypti, foi 
realizada reunião na ma-
nhã da última quinta-feira, 
dia 6, para tratar sobre 

chikungunya. O palestran-
te foi o médico Gustavo 
Albino Pinto Magalhães, 
da secretaria estadual de 
Saúde. Participaram pro-
fi ssionais da Saúde do mu-
nicípio, a secretária Tânia 
Trilha e as subsecretárias 
de Atenção Hospitalar, 
Sabrina Freitas, e de Vigi-
lância em Saúde, Fabíola 
Braz Pena, entre outros. 

– Chikungunya mata – afirmou o médico Gustavo Magalhães

Foto:   Daniel Marcus
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da 17ª Sessão Ordinária do 2º Período, realizada no dia 03 de dezem-
bro de 2018.

Aos três dias do mês de dezembro 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 17ª 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 043/2018, do Poder 
Executivo, que Dispõe sobre a alteração da Lei 1941 de 14 de novembro de 2017 
o “Campanha Municipal de Arrecadação referente ao IPTU, intitulada por “IPTU 
EM DIA DÁ PREMIOS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei n.º 
044/2018, do Poder Executivo, que Autoriza a concessão de subvenção social ao 
H.N.S.C. para o período de janeiro a março de 2019. Projeto de Lei n.º 045/2018, 
do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 
para os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social do Município de Carmo até 
o porcentual de 4 % (quatro por cento) do montante consignado nos mesmos. 
Projeto de Lei n.º 046/2018, do Poder Executivo, que Cria a Fundação MAIS + 
e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 047/2018, do Poder Executivo, que 
Altera o art. 10 da lei Municipal n.º 1.913/17, que dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018. Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 015/2018, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, que 
Concede Título de Cidadão Carmense a Sra. Idalina da Silva Bertolot. Indicação 
n.º 151/2018, do Vereador Juliano de Souza Braga, ao Exmo. Senhor Prefeito do 
Carmo e ao setor competente, que se faça a revitalização da Praça do Bairro Val 
Paraíso. Indicação n.º 152/2018, do mesmo Vereador, ao Exmo. Senhor Prefeito 
e ao setor competente, que se faça a estrutura do Conjunto Habitacional Silvestre 
Lemos Ferreira, bem como a reforma dos campos society situados no bairro Val 
Paraíso. Indicação n.º 153/2018, do mesmo Vereador, ao Exmo. Senhor Prefeito 
e ao setor competente, que se faça a reforma do esgotamento sanitário nos bairros 
Val Paraíso e Botafogo. Indicação n.º 154/2018, do Vereador Naziano Carvalho 
de Azevedo, a Ilma. Sr. ª Secretária de Saúde que providencie a designação de um 
servente para o posto de saúde do distrito de Córrego da Prata, bem como para os 
demais postos que se encontrem sem funcionário que desempenhe esta função. 
Indicação n.º 155/2018, do Vereador Juliano de Souza Braga, ao Exmo. Senhor 
Prefeito e a Secretaria competente que construa um abrigo de ônibus coberto na RJ 
160, no bairro Infl uência, nas proximidades do Bar do Trevo, sentido Cantagalo. 
Indicação n.º 156/2018, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Exmo. 
Prefeito de Carmo e a Secretária de Saúde para disponibilização de servidores de 
serviços gerais para o posto de saúde do distrito de Córrego da Prata, bem como 

para os demais postos que se encontrem sem funcionário que desempenhe esta 
função. Pedido de Informação n.º 022/2018, da Vereadora Valquíria Aparecida 
de Moraes, ao Exmo. Sr. Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde, solicitando 
informações quanto aos motivos pelos quais não fora atendida a indicação de n.º 
109/2017. Pedido de Informação n.º 023/2018, do Vereador Naziano Carvalho de 
Azevedo, ao Ilmo. Chefe do Setor Tributário municipal, solicitando informações 
sobre o valor arrecadado no ano 2017, na campanha de IPTU em dia dá Prêmio. 
Moção N. º 083/2018, de todos os Vereadores, de aplausos para com o Comando do 
BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIARIA, pela inauguração do Posto 23, na RJ 
160, km 31, Santa Rita da Floresta, divisa de Cantagalo com Carmo – RJ. Moção 
n.º 084/2018, de todos os Vereadores, de aplausos para com os Policiais Militares 
Maurício Abreu Abrahão e Thiago Rodrigues de Souza. Ofícios n. º 0422-A/2018, 
0423-A/2018 e 0424 -A/2018, todos do HNSC encaminhando cópia da prestação 
de contas referente ao mês de outubro de 2018. O Sr. Presidente passou a Ordem 
do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 043, 044, 045, 046 e 047, bem como o de De-
creto Legislativo de n.º 015/2018, apresentados e lidos na presente Sessão serão 
encaminhados para as comissões competentes para estudo e parecer. O Projeto 
de Lei de n.º 041/2018, que Dispõe sobre a prorrogação da Lei Municipal de n° 
1.959 de 06 de março de 2018 e dá outras providências, bem como o de Decreto 
Legislativo, que Concede Título de Cidadão Carmense ao Sr. Geison Ronan Dos 
Santos Homem, 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, foram submetidos ao Plenário e aprovados 
por unanimidade. As indicações de n.º 142/2018 a 154/2018, as moções de n.º 
082/2018 a 084/2018, os Pedidos de Informação de n.º 019/2018 a 023/2018 e 
o requerimento de n.º 023/2018, foram submetidos ao Plenário e aprovados 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, 03 de dezembro de 2018.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 62, de 06 de dezembro de 2018.

“Concede Título de Cidadão Carmense. ” 

A CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO, nos termos dos artigos 96, 
inciso I, alínea “e” e 102 do Regimento Interno, aprova e promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Geison Ronan dos Santos Homem o Título 
de Cidadão Carmense, nos termos do art. 32, XXI da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Autor do Projeto: Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura. 

PORTARIA Nº. 43/18

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

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para INSTITUIR SISTEMA DE RODÍZIO 
entre os funcionários da Câmara Municipal do Carmo e dispensar o registro do 
ponto eletrônico durante os períodos de recesso legislativo, tal como previsto no 
art. 11 da Resolução nº 787 de 13/11/2018, combinado com o art. 147 do Regi-
mento Interno desta Casa Legislativa.

A presente portaria terá efeito a contar do dia 15 de dezembro de 2018 
até o dia 31 de dezembro de 2018. 

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

Carmo-RJ, 07 de dezembro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 620, DE 04 DE DEZEM-
BRO DE 2018.

DISPÕE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4º E PARÁGRA-
FO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 611/2013 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SUMIDOURO.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
SUMIDOURO APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE 
RESOLUÇÃOI:

Art. 1º O artigo 4º da Resolução nº 611/2013 passa a ter 
a seguinte redação:

Art. 4º Os Assistentes Parlamentares dos Vereadores 
deverão comparecer a todas as sessões ordinárias da Câmara, 
que são realizadas às segundas-feiras e, obrigatoriamente, deve-
rão assinar o Livro de Presença das Sessões, o que valerá como 
assinatura de ponto.

§ 1º. A falta injustifi cada a sessão e assinatura no Livro 
de Presença das Sessões, importa em uma falta.

§ 2º. No fi m do mês, cada Vereador atestará a assiduidade 
de seu Assistente Parlamentar, nos termos da declarações do Ane-
xo I, que deverá ser apresentada ao responsável Departamento 
de Pessoal, até o último dia de cada mês.

§ 3º. O não cumprimento do parágrafo anterior impor-
ta em bloqueio do pagamento do Assistente Parlamentar, que 
somente será restabelecido após o cumprimento da exigência.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2019.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário 
especialmente a resolução nº 614/2014.

Sumidouro, 04 de dezembro de 2018.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE

JOSÉ AMARILDO PIMENTEL
VICE-PRESIDENTE

HAROLDO SURATY GONÇALVES
PRIMEIRO SECRETÁRIO

WENDEL LEAL DO CANTO
SEGUNDO SECRETÁRIO

Resolução de Autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Sumidouro.

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Declaro em cumprimento ao que determina a Resolu-
ção nº 611/2013 da Câmara Municipal de Sumidouro, que o 
Sr. (a)____________________________________________
_, por mim indicado para exercer o cargo de meu Assistente 
Parlamente, teve presença regular todos os dias do mês de 
______________________.

Por ser verdade fi rmo a presente declaração.

Sumidouro, _______ de _____________ de ___________

_________________________________________________
VEREADOR

Em votação nesta segun-
da-feira (10), a Câmara Municipal 
de Cantagalo reconduziu Ocimar 
Merim Ladeira (Pulunga) ao car-
go de Presidente da Mesa Dire-
tora para o Biênio 2019/2020. Os 
demais membros da Mesa Dire-
tora também continuam por mais 
dois anos: José Augusto Filho (Zé 
da Uta), como Vice-Presidente; 
Ozeas da Silva Pereira, como 
Primeiro Secretário; e Emanuela 
Teixeira Silva (Manuela do Para-

íba), como Segunda Secretária.
Em sessão extraordinária 

e seguindo o Regimento Interno 
da Casa de Leis cantagalense, 
a votação para eleição da Mesa 
Diretora foi aberta. A chapa foi 
a única a se inscrever junto à 
Secretaria da Câmara de Can-
tagalo. Todos os parlamentares 
cantagalenses votaram favora-
velmente à reeleição da atual 
Mesa Diretora.

A Mesa Diretora é o órgão 

diretor de todos os trabalhos 
legislativos e administrativos, 
organizando e gerindo os tra-
balhos das sessões ordinárias 
e extraordinárias da Câmara de 
Vereadores, e coordenando os 
serviços administrativos internos 
do Poder Legislativo cantagalen-
se. Além disso, a Mesa Diretora 
possui outras atribuições espe-
cífi cas estabelecidas em lei, no 
Regimento Interno ou em Reso-
lução da Câmara.

Câmara de Cantagalo reelege 
mesa diretora

Divulgação
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 014/2018, de 14 de novembro de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 16, INCISO VII, ALÍNEA “h”, 
DO REGIMENTO INTERNO:

RESOLVE:

CONCEDER, a conversão em pecúnia, referente a 01 (um) mês de 
LICENÇA- PRÊMIO, ao Servidor Jean Carlo Curty Cunha, Motorista, matrícula 
n.º 1105-3, referente ao período aquisitivo 14/05/2010 à 13/05/2015.

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

Gabinete da Presidência em, 14 de novembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

• Republicado por erro

Portaria nº 015/2018, de 14 de novembro de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 16, INCISO VII, ALÍNEA “h”, 
DO REGIMENTO INTERNO:

RESOLVE:

CONCEDER, a conversão em pecúnia, referente a 01 (um) mês de 
LICENÇA- PRÊMIO, ao Servidor Alex de Oliveira Santos, Guarda Legislativo, 
matrícula n.º 3.018-0, referente ao período aquisitivo 30/06/2009 à 29/06/2014.

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

Gabinete da Presidência em, 14 de novembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

• Republicado por erro

RESOLUÇÃO Nº. 609/2018.

Dispõe sobre a alteração do artigo 176 e acrescenta os artigos 176-
A, 176-B e 176-C ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Cantagalo.

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- Altera o artigo 176 e acrescenta os artigos 176-A, 176-B e 

176-C ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Cantagalo.
    
Art. 176 – Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, de imedi-

ato, caberá à Câmara tomar e julgar as contas prestadas pelo Prefeito e pela Mesa 
Diretora, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo 
de 90 (noventa) dias de seu recebimento, respeitado o seguinte procedimento:

a) enviar as contas, juntamente com o parecer prévio do Tribunal de 
Contas à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização para emissão de parecer, favorável ou contrário, no 
prazo de 30 (trinta) dias;

b) Notifi car o Prefeito ou ex-Prefeito pata que no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da data em que recebeu a notifi cação, apresentar defesa 
escrita.

§1º - Em sua defesa, o Prefeito ou ex-Prefeito poderá anexar novos 
documentos pertinentes à tese defensiva, constituir advogado e requerer o uso 
da tribuna para defesa oral no prazo de 15 (quinze) minutos.

§2º - Sendo requerido o uso da tribuna por parte do Prefeito ou 
ex-Prefeito, caberá à Presidência da Câmara, após emitidos os pareceres das 
comissões, designar sessão extraordinária, comunicando os vereadores em 
plenário e o Prefeito ou ex-Prefeito por notifi cação, com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas.

§3º- O Prefeito ou ex-Prefeito poderá se fazer substituir por advogado 
ou outras pessoas por ele indicada previamente para o uso da tribuna, não po-
dendo o uso da tribuna por mais de uma pessoa.

§4º - Após o uso da tribuna pelo Prefeito ou ex-Prefeito, ou pela pessoa 
por ele indicada, cada vereador poderá fazer um aparte por no máximo 3 (três) 
minutos, devendo a resposta ser dada também, por no máximo 3 (três) minutos.

§5º - Recebida à defesa do Prefeito ou ex-Prefeito, caberá à secretaria 
da Câmara Municipal fornecer cópias para cada vereador.

§6º - Após emitidos os pareceres das comissões, decorrido o prazo 
para defesa do Prefeito ou ex-Prefeito e, realizada a sessão extraordinária para 
defesa oral, caso requerida, caberá ao Presidente da Câmara incluir na pauta do 
dia da sessão seguinte o julgamento das contas em plenário.

§7º - O parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§8º - Caberá à Câmara Municipal promover a publicação, em hav-
endo, na Imprensa Ofi cial e, em caso contrário, em Jornal contratado, conforme 
certame licitatório, ou no Diário Ofi cial do Estado, do Parecer e do Decreto 
Legislativo que concluir pela rejeição das contas, com o devido encaminhamento 
ao Ministério Público.

Art. 176-A- A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização terá 
amplos poderes, cabendo-lhe convocar os responsáveis pelo sistema de controle 
interno de todos os ordenadores de despesa da administração pública direta, 
indireta e fundacional dos dois poderes, para comprovar, conformidade da 
respectiva lei orçamentária e das alterações havidas na sua execução.

§1º - O parecer da Comissão será encaminhado ao Presidente, com a 
proposta de medidas legais e outras providências cabíveis e, o projeto de decreto 
legislativo pela aprovação ou rejeição das contas.

§2º - À Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização incumbem, 
em trinta dias, à tomada das contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, quando 
não apresentadas à Câmara até o dia 31 de março.

Art.176-B- As contas apresentadas pelo Município fi carão disponíveis, 
durante todo o exercício, na Câmara Municipal para consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da sociedade, que poderão questionar-lhe a legitimidade 
perante a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, antes do julgamento 
em plenário.

Art. 176-C- Decorrido o prazo de noventa dias, sem deliberação pela 
Câmara Municipal, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de 
acordo com a conclusão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 05 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Autor: Vereador Hugo de Azevedo Guimarães

RESOLUÇÃO Nº. 610/2018.

Dispõe sobre a criação do “Diploma de Honra ao Mérito Esportivo” 
no Município de Cantagalo e dá outras providências.

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 criado, o “DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO ESPOR-

TIVO”, no Município de Cantagalo-RJ, que será concedido à atleta ou equipes 
esportivas que tenham se destacado no cenário esportivo nacional, estadual, 
regional ou municipal, engrandecendo e enaltecendo o Município de Cantagalo.

§1º - O Diploma será confeccionado em papel Verge, no formato A4, 
contendo, obrigatoriamente, na parte superior da folha, o Brasão de Cantagalo 
e como plano de fundo a epígrafe da Câmara Municipal de Cantagalo.

Art. 2º- A presente honraria será entregue anualmente, na semana do 
dia 23 de junho, em Sessão Ordinária pela Câmara Municipal, ou em outra data 
em caráter excepcional.

Art. 3º- As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, em 05 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Autor: Vereador Ciro Fernandes Pinto

O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

A Terra é azul, disse o astronauta, mas o que é 
uma cor?

Deus é grande, então por que queremos encarcerá-
-lo em dogmas que pertencem a poucos?                                                                                                                

Aqui se faz aqui se paga, brinco é coisa de mulher, 
todo ator é veado, todo jogador analfabeto, o comunismo 
acabou, Bin Laden morreu, nada é mais rápido que a luz...

Deu no jornal, apareceu na TV, está no rádio, na 
net, e onde mais couber; mas isto não torna uma opinião 
verdadeira.

Não sei, e cada vez mais me faltam convicções.
Cadê aquele menino que defendia suas posições 

com tanto fervor?
Por que o mundo teima em me contradizer a cada 

passo?
Por que a mesma frase (doce) que acabou de sair 

da boca de meu melhor amigo soa tão ofensiva em outros 
lábios?

O fato é: cada vez sei menos.
Vou catando conchinhas, e o mar não tá nem aí.

CONVICÇÕES

Primeiro registro do mundo de onça-parda 
com leucismo é feito na Serra dos 

Órgãos, divulga ICMBio
Pesquisadores do Parque Na-

cional da Serra dos Órgãos (Parnaso) 
divulgaram na semana passada o 
primeiro registro do mundo de uma 
onça-parda com leucismo. O registro 
ocorreu no ano de 2013 em Petró-
polis, na Região Serrana do Rio. A 
captação da imagem faz parte de um 
trabalho científi co que será publicado 
em 2019.

A foto é um registro inédito 
para a ciência. A bióloga Cecília Cro-
nemberger explicou que o leucismo é 
uma anomalia genética de coloração 
que atinge os pêlos dos animais. 
Segundo ela, é uma mutação com ca-
ráter recessivo que ocorre de maneira 
rara. Os outros registros de leucismo 
foram feitos em tigres e leões.

“Temos interesse em coletar 
uma amostra de sangue da onça
-parda com a anomalia para fazer o 
estudo genético”, afi rmou.

O espécime foi fl agrado du-
rante um trabalho de monitoramento 
que ocorreu entre os anos de 2010 
e 2016 envolvendo 24 estações de 
amostragem.

Nesses locais existem “arma-
dilhas fotográfi cas”, como explicou 
Cecília. São sensores de presença e 
temperatura que fazem os registros 
dos animais.

O animal é macho e jovem 

e foi visto em dois desses pontos, 
de acordo com a pesquisadora. Um 
fi ca próximo à região do Bonfi m e 
o outro perto do Caxambu. Ambos 
estão localizados a uma altitude de, 
aproximadamente, 1.200 metros.

Porém, Cecília afi rma que nos 
anos seguintes da pesquisa, ou seja, 
em 2014, 2015 e 2016, o animal não 
foi mais visto na região.

“Não sabemos o que aconte-

ceu com ele e a pesquisa foi inter-
rompida em 2016 por falta de verba. 
A ideia é retomarmos o estudo, con-
seguindo parceiros ou novos fi nan-
ciamentos para tentarmos localizá-lo 
novamente”, explicou Cecília.

Segundo a bióloga, o registro 
será divulgado no início de 2019 pela 
revista CatNews, da União Internacio-
nal para a Conservação da Natureza 
(IUCN).

Foto: ICMBio/Divulgação
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Polícia Militar / Divulgação

Suspeitos de furtar fi os 
de cobre são presos em 
fl agrante em São José 
do Vale do Rio Preto

Profi ssionais de saúde de Nova Friburgo 
participam de reunião sobre chikungunya

Aquisição do Hotel Alpina pelo SESC aumenta 
oportunidades de emprego e crescimento 

do turismo em Teresópolis

Comdep instala 44 lixeiras na Rua Teresa

Nova Friburgo registra 
seis casos de picadas 

por escorpiões este ano

Fundo da Marinha 
Mercante vai fi nanciar 

R$ 6,7 bilhões em 
projetos

Dois homens foram presos em fl agrante na tar-
de de sexta-feira (7) suspeitos de furtar 30 kg de fi os 
de cobre em São José do Vale do Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram 
localizados após uma denúncia anônima. Os dois 
estavam escondidos dentro de um galpão às margens 
da Estrada Silveira da Mota, na altura de Contendas.

A polícia informou que o material estava dentro 
de sacos de ração. Além dos fi os, também foram en-
contrados 48 clicks de gás e 35 lâmpadas.

De acordo com a PM, os suspeitos foram leva-
dos para a 110ª DP, em Teresópolis.

Segundo a Polícia Civil, eles vão responder pelo 
crime de furto tentado qualifi cado e serão levados para 
uma unidade prisional no Rio de Janeiro.

Combater o mosquito Aedes 
aegypti, este tem sido o motivo de 
frequentes reuniões promovidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Nova Friburgo. Depois da recente 
reativação do comitê de mobilização 
social contra o Aedes aegypti, foi 
realizada reunião na manhã da última 
quinta-feira, dia 6, para tratar sobre 
chikungunya. O palestrante foi o mé-
dico Gustavo Albino Pinto Magalhães, 
da secretaria estadual de Saúde. Par-
ticiparam profi ssionais da Saúde do 
município, a secretária Tânia Trilha e 
as subsecretárias de Atenção Hospi-
talar, Sabrina Freitas, e de Vigilância 
em Saúde, Fabíola Braz Pena, entre 
outros. O número de casos da doença 
tem aumentado em todo o Estado do 
Rio de Janeiro e em Nova Friburgo 
não é diferente, onde o triplo de casos 
foi registrado comparado ao mesmo 
período do ano passado. A preocupa-
ção é grande entre as autoridades do 

setor, porque esses casos acontece-
ram numa época considerada seca e 
fria, que não é quando o mosquito se 
prolifera. E daqui para frente, com as 
chuvas, a tendência é a ampliação do 
número de casos. Daí a mobilização 
das equipes.

Para Gustavo Magalhães, 
chikungunya é um assunto novo e ele 
propôs uma troca de experiências, 
em que todos aprendessem mais um 
pouco e fossem multiplicadores das 
informações. O palestrante apresen-
tou dados ainda não ofi ciais sobre a 
doença, frisando o aumento de mais 
de 720% de casos no estado. Trata-
se de uma doença transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti infectado e 
apresenta um quadro parecido com 
a dengue, pois o paciente tem dores 
insuportáveis que podem se tornar 
crônicas. E um detalhe agravante: os 
integrantes das equipes multiprofi s-
sionais têm adoecido também.

Segundo Magalhães, o índice 
de infestação do Aedes aegypti no es-
tado é assustador. O início da doença 
ocorre entre quatro a oito dias após a 
picada do mosquito, podendo chegar 
aos 12 dias, sempre com a pessoa 
apresentando febre alta (38,5º) e 
muita dor nas articulações, ambas 
de início súbito. A chikungunya atinge 
mais os homens que as mulheres; o 
quadro em crianças e idosos se agra-
va mais; e crianças menores de 15 
anos e idosos com mais de 80 anos 
internam mais em função da doença.

– Chikungunya mata – afir-
mou o médico Gustavo Magalhães, 
comentando também que dengue 
mata mais. Ele disse também que o 
mosquito Aedes aegypti pode causar 
as três doenças – dengue, chikun-
gunya e zica – ao mesmo tempo. “A 
população precisa se mobilizar e se 
prevenir”, acentuou.

novafriburgo.rj.gov.br

O SESC-RJ informou na última 
quinta-feira (06) a compra do Hotel 
Alpina, um dos mais tradicionais da 
Região Serrana do Rio de Janeiro. O 
Alpina entra na rede do SESC, que já 
tinha uma unidade em Teresópolis.

De acordo com a Secretária 
de Turismo, Cultura e Esporte, Cléo 
Jordão, com o novo espaço, O SESC 
vai aumentar ainda mais a contribuição 
que já tem dado ao desenvolvimento 
de Teresópolis. “É uma aquisição de 
valor inestimável, pois o Hotel Alpina 
é um espaço tradicional de nosso 

município, de belíssima arquitetura. O 
SESC tem sido um grande parceiro de 
nossa gestão e nesta nova fase, tor-
na-se ainda maior a nossa expectativa 
visando o desenvolvimento do setor 
turístico e cultural de Teresópolis. Um 
investimento que representa, também, 
o crescimento das oportunidades de 
empregos”, disse.

Segundo informações do site do 
Hotel na internet, o Alpina, com arquite-
tura típica de chalés alpinos, tem mais 
de 80 apartamentos, restaurante, loun-
ge, piscina coberta, sauna a vapor, sa-

lão de jogos, sala de TV, churrasqueira, 
mini parque e sala de recreação infantil, 
quadra de tênis, quadra de squash e 
campo de futebol gramado e um Cen-
tro de Convenções de 800m².  O hotel 
é rodeado por belezas naturais e tem 
vista para o Teresópolis Golf Club.

A unidade fará parte do portfólio 
hoteleiro da instituição, que também 
está presente em Copacabana, No-
gueira (Petrópolis), Nova Friburgo e 
Teresópolis.

Assessoria de Comunicação
teresopolis.rj.gov.br

Quem for às compras neste fi m 
de ano na Rua Teresa terá um incentivo 
a mais para ajudar a manter a limpeza 
do local. A Comdep instalou 44 lixeiras de 
poste ao longo do shopping a céu aberto. 
O trabalho aconteceu nas últimas se-
manas em parceria com os lojistas, que 
prepararam uma arte personalizada para 
estampar as peças. Desde novembro, 
toda a cidade ganhou 120 novas lixeiras 
desse tipo.

Os equipamentos levam a men-
sagem “Manter a cidade limpa: respon-
sabilidade de todos nós cidadãos”. A 
intenção é que todos possam encontrar 
um local adequado para o descarte de 
pequena quantidade de lixo andando 
poucos metros.

Na 16 de Março, foram colocadas 
33 lixeiras com selo próprio.

A Rua Teresa passa por limpe-
za constante. A Comdep mantém oito 
funcionários para fazer a varrição diária 
nos três turnos (manhã, tarde e noite). As 
servidões recebem coleta de lixo todos 
os dias no período noturno. No último 
mês, houve um reforço na capina e remo-
ção de entulho. Tudo para deixar o local 
mais agradável para os petropolitanos e 
turistas que farão as compras de Natal 
nas mais de 800 lojas do polo de moda.

Para esse ano, os lojistas acre-
ditam em um aumento de 12% a 15% 

nas vendas de fi m de ano por causa do 
Natal Imperial estendido até 20 de janeiro 
– essa era uma reivindicação dos em-
presários para manter o movimento de 
turistas e, consequentemente, de consu-
midores na cidade. E, para isso, manter o 
local limpo é um fator importante.

“A instalação dessas lixeiras foi 
ótima e a colocação dos adesivos foi 
excelente porque se inseriu no contexto 
da decoração desse período da Rua Te-
resa. E a Comdep vem mantendo uma 
equipe de limpeza muito boa para cá, 
começando já pela manhã, diferente de 
antigamente, quando só era feita no fi m 
do dia. Esse carinho que estamos rece-
bendo é muito importante e esperamos 
que mais ações como essas possam 
acontecer”, afi rma o empresário Nelson 
Batista, da loja Oxigênio.

Desde novembro, foram insta-
ladas 120 lixeiras em locais como as 

ruas Paulo Barbosa, Epitácio Pessoa, 
Barão de Teff é, Dr. Porciúncula, Roberto 
Silveira, Alencar Lima, Imperatriz e Av. 
Koeler, e as praças Princesa Isabel, 
Inconfi dência, Dom Pedro, Visconde de 
Mauá, Liberdade, Duque de Caxias e 
Bosque do Imperador.

Esse ano já foram colocadas 
quase 400 lixeiras em toda cidade, com 
o objetivo principal de que a população 
consiga encontrar uma delas com fa-
cilidade e faça o descarte de pequena 
quantidade de lixo da forma correta. 
Dessa forma, todos podem contribuir 
para manter a cidade mais limpa.

As lixeiras de postes possuem 
capacidade de armazenar 15 quilos de 
lixo. A Comdep realiza um trabalho para 
recuperar aquelas que sofreram algum 
dano para reaproveitar na cidade. Elas 
passam por manutenção e limpeza 
constante.

Nova Friburgo registrou seis casos de picadas 
por escorpiões este ano, segundo informações da 
Prefeitura.

De acordo com o município, moradores dos 
bairros Cônego, Olaria, Lumiar e Tingly relataram pro-
blemas com o animal.

O setor de Vigilância Ambiental recomenda 
que os moradores evitem acúmulo de materiais, prin-
cipalmente madeiras, onde os escorpiões costumam 
se abrigar.

Moradores que tiverem problemas com esses 
animais devem entrar em contato com o setor através 
do telefone (22) 2543-6293.

O Fundo da Marinha Mercante vai oferecer R$ 
6,7 bilhões para fi nanciamento de projetos do setor 
naval. Terão prioridade propostas para estaleiros, em-
barcações de carga, de apoio marítimo e de transporte 
de passageiros.

Do total liberado, R$ 2,54 bilhões serão desti-
nados para novos projetos, como navios conteineiros, 
comboios para transporte de grãos, embarcações para 
apoio ao mergulho, reparo e docagem de navios e 
instalação e modernização de estaleiros.

Financiamento
Propostas aprovadas anteriormente pelo Con-

selho Diretor do Fundo da Marinha Mercante terão R$ 
4,16 bilhões. Esses projetos ganharam novo prazo 
para contratação.

Segundo o Ministério dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, o fundo vai fi nanciar até 90% dos 
projetos. Uma lista com as propostas prioritárias será 
publicada no Diário Ofi cial da União. 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil


