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Com a participa-
ção de representantes do 
setor turístico de diversos 
municípios do estado do 
Rio, Teresópolis sediou, 
no Hotel Alpina, na últi-
ma sexta-feira (14/12), 
reunião de diretoria dos 
conselhos da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Estado do Rio 
de Janeiro (ABIH).

A secretária interi-

na de Turismo, Cléo Jor-
dão, e o subsecretário da 
pasta, Henrique Vieira da 
Silva, estiveram presen-
tes ao evento. “A diretoria 
da ABIH destacou que a 
escolha de Teresópolis 
não foi por acaso. O mu-
nicípio é hoje a principal 
cidade do estado em ter-
mos de segurança, sendo 
indicada...”
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Em 15 dias de realiza-
ção da campanha do Dezem-
bro Vermelho, de prevenção 
do vírus HIV/Aids, foi registra-
do um aumento de 55% nos 
atendimentos na Coordenação 
de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) Aids e 
Hepatites B e C. Os Postos 
de Saúde da Família e as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) também aderiram ao 
programa. A ação de preven-
ção conta com a realização de 
testes rápidos.

O Ministério da Saúde faz um alerta aos viajan-
tes neste fi m de ano: manter a caderneta de vacinação 
atualizada é fundamental para ter uma viagem saudável 
e tranquila. Pelo menos 10 dias antes da viagem, o turista 
deve atualizar a caderneta de acordo com as orientações 
do Calendário Nacional de Vacinação.                         Pág 04

Foi aprovada em sessão legislativa na quinta (13), a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019, que estima a recei-
ta e fi xa a despesa do município para o exercício fi nanceiro 
do ano que vem. Com receita em R$ 525.548.195,43, que 
representa um aumento de 7,25%...               
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 A Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Eco-
nômico, com o apoio da Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (Jucerja), do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) e do Proderj, lançou, no Palácio Guanabara, 
o Portal Rio Invest.

                                    Pág 04

Ministério da Saúde faz alerta 
para vacinação em período 
de férias

Orçamento municipal para 
2019 é aprovado pela câmara 
de vereadores de Teresópolis

Portal divulga potencial 
de investimentos 
do Estado do Rio

Idealizado pelo 
produtor cultural Sérgio 
Arouca, o evento “Me-
lhores do Ano 2018”, já 
em sua vigésima edi-
ção, engloba Nova Fri-
burgo e a região Centro 
Norte Fluminense, e foi 
realizado no salão nobre 
do Caledônia Montanha 
Clube, com presença 
de autoridades políticas 
municipais, estaduais,  

judiciais, religiosas e 
empresariais.

Dentre os home-
nageados estava o pre-
feito de Macuco, Bruno 
Boaretto, eleito como 
destaque da política e 
da vida pública na re-
gião.

“Sempre busca-
remos meios para que 
a gestão atenda ao ci-
dadão...”

Inundações nas ruas do Centro de Cantagalo 
são tema de reunião na Câmara Municipal

O grave problema no 
sistema de escoamento de 
águas das chuvas da Rua 
Honório Pacheco, também co-
nhecida como Rua do Rosário, 
e de demais ruas próximas no 
Centro de Cantagalo foi tema 
de reunião na Câmara Muni-
cipal. Vereadores, moradores 
e comerciantes cantagalenses 
discutiram soluções para o local 
com o Secretário de Obras e 
Serviços Públicos de Cantaga-
lo, engenheiro Max Vieira.

A cada chuva forte, mo-
radores e comerciantes da Rua 
do Rosário e de ruas adjacentes 
sofrem com a enorme quantida-
de de água e lama que inundam 
as frentes das casas e dos 
comércios da região central do 
município. 

Bruno Boaretto foi eleito como destaque da política e da vida pública na região Reunião foi promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

prefeituramacuco.rj.gov.br

Divulgação

Foto: Jorge Maravilha

Prefeito de Macuco 
recebe premiação pela 

atuação política

Museu Nacional tem 51% 
das obras emergenciais 

concluídas

Teresópolis sedia 
encontro da Associação 
Brasileira da Indústria 
de Hotéis do Estado

Campanha 
Dezembro 
Vermelho 
registra 
aumento de 55% 
no atendimento 
pelo programa

Mais da metade 
das obras emergenciais 
no prédio do Museu Na-
cional já foram concluí-
das. De acordo com o 
diretor da instituição, 
Alexandre Kelner, já fo-
ram recuperados dos 
escombros 1,5 mil pe-
ças e conjuntos, o que 
equivale a 51% do total 
da primeira parte dos 
reparos. A informação 

foi divulgada na última 
quarta-feira (12) duran-
te balanço apresentado 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).  

O MEC também 
apresentou outras inicia-
tivas que vão dar conti-
nuidade à recuperação 
do espaço que foi des-
truído pelo incêndio em 
setembro. 

Plataforma do Google traz imagens em alta resolução de 164 relíquias distribuídas em sete exposições

Imagem da Internet
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 009/2018.

Acrescenta as alíneas “f” e “g” ao artigo 19, inciso XI da Lei Orgânica 
do Município de Cantagalo.

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. Ficam acrescentadas as alíneas “f” e “g” ao artigo 19, inciso XI 
da Lei Orgânica Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte 
redação:

Art. 19- À Câmara Municipal cabem, exclusivamente, entre outras pre-
vistas nesta Lei Orgânica, as seguintes atribuições:

...

XI- 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 noventa 
dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos:

...

f) dentro do prazo de 90 (noventa) dias, caberá à Câmara Municipal noti-
fi car o Prefeito ou ex-Prefeito, responsável pelas contas apresentadas, garantindo-lhe 
o direito de defesa;

g) o procedimento para garantia do direito de defesa do Prefeito ou 
ex-Prefeito será estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara Municipal com a 
observância dos ditames constitucionais pertinentes.

Art. 2º. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
 
Cantagalo, 14 de dezembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

José Augusto Filho
Vice-Presidente

Ozeas da Silva Pereira
1º Secretário

Emanuela Teixeira Silva
2ª Secretária

Autoria: Ver. Hugo de Azevedo Guimarães, Verª Emanuela Teixeira Silva, 
Ver. Ozéas da Silva Pereira, Ver. Sérgio Silva Campanate

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 016/2017

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
                     CNPJ: 31.838.469/0001-29

Contratada: SAPITUR – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
INFORMÁTICA E TURISMO LTDA. - EPP

                   CNPJ: 01.563.165/0001-34

Procedimento Licitatório: 003/2017 (tomada de preços 003/2017)

Objeto: Prorrogação do Contrato nº 016/2017 referente à prestação de 
serviços através de fornecimento de licença de uso (Locação de Softwares) de sis-
temas informatizados de gestão pública – elaboração de orçamentos, contabilidade 
pública (orçamentária, fi nanceira e patrimonial), tesouraria, almoxarifado, bens 
patrimoniais protocolo, compras, licitações, contratos e registro de preços, recursos 
humanos e portal da transparência – desenvolvidos em ambiente Windows; com 
assistência técnica total durante o período contratado, e, também, instalação e 
implantação dos sistemas, conversão de dados anteriores, atualização dos sistemas 
e treinamento de servidores, de acordo com os padrões defi nidos na legislação vi-
gente, bem como nas especifi cações constantes do edital de licitação, em especial 
no seu Anexo IV.

Valor: R$ 5.223,00 (cinco mil duzentos e vinte e três reais) mensais.

Fundamento Legal: art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pes-
soa Jurídica.

Prazo: 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Data da Assinatura: 20 de dezembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 010/2018

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
                     CNPJ: 31.838.469/0001-28

Contratada: AUTO POSTO JAPOR LTDA
                   CNPJ Nº: 29.235.744/0001-77

Objeto: revisão, para se garantir a manutenção do equilíbrio econômico-
fi nanceiro do Contrato nº 00010/2018, o valor do litro de gasolina tipo “c” fornecido 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de modo que passa a vigorar, a partir de 

15/09/18 a 26/09/18, a R$ 5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos), de 27/09/18 a 
07/10/18, a R$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavo), de 08/10/18 a 15/10/18, 
a R$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavo), de 16/10/18 a 19/10/18, a R$ 5,39 
(cinco reais e trinta e nove centavos), de 20/10/18 a 26/10/18, a R$ 5,36 ( cinco 
reais e trinta e seis centavos), de 27/10/18 a 07/11/18, a R$ 5,28 (cinco reais e vinte 
oito centavos), de 08/11/18 a 16/11/18, a R$ 5,11 (cinco reais e onze centavos), de 
17/11/1/ a 23/11/18, a R$ 4,88 (quatro reais e oitenta e oito centavos), de 24/11/18 a 
29/11/18, a R$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos), de 30/11/18 a 05/12/18, 
a R$ 4,89 ( quatro reais e oitenta e nove centavos), tudo conforme planilha explica-
tiva em anexo, e a partir de 06/12/18 o valor do objeto contratado será de R$ 4,91 
(quatro reais e noventa e um centavos).

Fundamento Legal: art.65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e item 7.1 do 
Contrato nº: 010/2018. 

Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo – Em-
penho nº 0062 de 08/03/18.

Data da Assinatura: 14 de dezembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 012/2017

LICITAÇÃO Nº. 001/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
              CNPJ Nº. 31.838.469/0001-28
   
CONTRATADA: GREEN CARD  S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS
                             CNPJ Nº. 92.559.830/0001-71 

Objeto:  Prorrogação da vigência do Contrato de prestação de serviços 
de administração mensal do benefício de “Tíquete Cesta Básica,” a ser fornecido 
mensalmente aos servidores efetivos da Câmara através de crédito em cartão mag-
nético/chip (o chip é opcional), com credenciamento de estabelecimentos comerciais 
do ramo de gêneros alimentícios, no Município de Cantagalo-RJ, fi rmado entre as 
partes em 11/04/2017, nos termos previstos em sua Cláusula segunda, subitem 2.1.

Da Prorrogação: Pelo presente termo aditivo, fi ca prorrogada a vigência 
do Contrato, que passará a ter efi cácia a partir de 01/01/2019  até 31/12/2019.

Valor: A contratante repassará mensalmente o valor aproximado de R$ 
4.529,69 (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), 
perfazendo um total de R$ 54.356,28 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta 
e seis e vinte e oito centavos), por 12 (doze) meses de concessão do benefício; im-
portância essa resultado da aplicação do percentual ofertado pela Contratada de -0,04 
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

% (menos zero vírgula zero quatro por cento) sobre o montante mensal sem desconto 
de R$ 4.531,50 (quatro mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

-Os valores (em Real) dos Tíquetes Cesta Básica não serão fi xos, podendo 
o repasse sofrer reajustes durante a vigência do contrato.

Despesa: A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no 
montante previsto na cláusula primeira correrá à conta de dispêndio nº. 12 devida-
mente apropriada no elemento de despesa 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fundamento Legal: O presente termo aditivo decorre de autorização 
do Presidente da contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, II, da Lei n.º 
8.666/93 e na Cláusula segunda da avença fi rmada entre as partes.

Data da Assinatura: 17/12/2018

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 016/2018, de 12 de dezembro de 2018.

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

Resolve:

Exonerar, Ana Carolina Vieira de Jesus, nomeada através da Portaria n.º 
006/2017, de 02/01/2017, do Cargo em Comissão de Assistente de Expediente, do 
Gabinete do Vereador Ozéas da Silva Pereira, a contar de 31 de dezembro de 2018.

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

Gabinete do Presidente, em 12 de dezembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 017/2018, de 12 de dezembro de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

EXONERAR, a partir de 31 de dezembro de 2018, os servidores ocupantes 
de Cargos Comissionados abaixo relacionados:

Servidor (a) Cargo Lotação Portaria de Nomeação
n.º

Lauro José Dias 
Alves Horato

Relações Públicas 
e Comunicações Presidência 012/2017

Daniela David 
Correia

Assessor Chefe 
Controle Interno     Presidência 013/2017

Cleyton Teixeira 
Rodrigues

Monitor de Via-
turas Presidência 015/2017

Vanir Matos de 
Magalhães

Chefe Gabinete 
Presidência Presidência 016/2017

Gerlane Ecard 
Carvalho Araújo

Assessor Técnico 
da Presidência Presidência 017/2017

Josélia de Ol-
iveira Couto 
Melengate               

Assistente do 
Diretor Geral

Direção 
Geral 022/2017

Ângelo Costa 
Machado Diretor Geral Direção 

Geral 027/2017

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

Gabinete da Presidência, em 12 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Portaria nº 018/2018, de 12 de dezembro de 2018.

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

Resolve:

Exonerar, Luciana da Silva Azevedo, nomeada através da Portaria n.º 
033/2017, de 01 de setembro de 2017, do Cargo em Comissão de Assistente de 
Expediente, do Gabinete do Vereador Ocimar Merim Ladeira, a contar de 31 de 
dezembro de 2018.

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

Gabinete do Presidente, em 12 de dezembro de 2018.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 019/2018, de 17 de dezembro 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 LI-
CENÇA- PRÊMIO, ao Servidor Ruy Sipriano de Castro Figueira, Técnico Contábil, 
matrícula n.º 2599-2, referente ao período aquisitivo 01/09/2013 à 31/08/2018.

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

Gabinete da Presidência em, 17 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Portaria nº 020/2018, de 17 de dezembro 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 LI-
CENÇA- PRÊMIO, a Servidora Crediomar Jói Pacheco, Telefonista, matrícula n.º 
2609-3, referente ao período aquisitivo 01/09/2013 à 31/08/2018.

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

Gabinete da Presidência em, 17 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 611/2018.

Institui o Diploma de Mérito Cultural e Histórico Cantagalense, no âmbito 
da Câmara Municipal de Cantagalo.

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

Art. 1º- Fica instituído o Diploma de Mérito Cultural e Histórico Canta-
galense, no âmbito da Câmara Municipal de Cantagalo.

Art. 2º- Serão agraciadas com o Diploma de Mérito Cultural e Histórico 
Cantagalense personalidades nascidas ou não no Município que tenham contribuído 
para o enriquecimento cultural e artístico de Cantagalo, para a preservação do 
patrimônio cultural do Município, ou para o avanço da produção historiográfi ca local.

Art. 3º- O Diploma de Mérito Cultural e Histórico Cantagalense será 
conferido, anualmente, pela Câmara Municipal de Cantagalo e constitui-se de um 
título, contendo impresso o brasão do Município de Cantagalo, a identidade nominal 
do homenageado e, de forma sucinta, as razões da premiação.

Art. 4º- É facultado a cada vereador indicar um agraciado por ano, con-
templando personalidades que se enquadrem no art. 2º desta Lei. 

Art. 5º- Os indicados, para obtenção do Diploma de Mérito Cultural e 
Histórico Cantagalense, estarão sujeitos à aprovação, mediante iniciativa de Reso-
lução de cada Vereador, de maioria simples dos membros da Câmara Municipal 
de Cantagalo.  

Art. 6º- A entrega do Diploma de Mérito Cultural e Histórico Cantaga-
lense ocorrerá na última sessão ordinária que anteceder o dia 09 de março, data da 
emancipação-político administrativa do Município.

Art. 7º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Presidente em, 12 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
Presidente

Autor: Vereador João Bôsco de P. Bon Cardoso

Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

DECRETO LEGISLATIVO Nº 63, de 14 de dezembro de 2018.

“Concede Título de Cidadã 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 a Sra. Idalina da Silva Bertolot o Título 
de Cidadã 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 Valquíria Aparecida de Moraes. 

RESOLUÇÃO N. º 788, de 14 de dezembro de 2018.

“Concede Medalha Esperidião Calil”.

O Presidente da Câmara Municipal do Carmo faz saber que a 

Câmara Municipal de Carmo aprovou e ele promulga a seguinte resolução:

Art. 1º- Fica concedido a Sra. Maria da Glória Araújo Amaral a 
Medalha Esperidião Calil, nos termos da Resolução nº. 02, de 10 de abril 
de 1987.

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

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente

Proponente: Vereador Juliano de Souza Braga

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº 007/2018

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

Considerando o que determina a Lei Municipal nº 
1009/2011;

Considerando o que consta do processo administrativo 
nº 031/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer e fi xar o percentual de 100% (CEM 
POR CENTO) para cumprimento ao que determina a Lei Municipal 
nº 1009/2011, no corrente exercício de 2018.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 17 de dezembro de 2018.

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

www.correiodaserra.net.br
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Teresópolis sedia encontro da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado

Portal divulga potencial de 
investimentos do Estado do Rio

Orçamento municipal para 2019 é aprovado
 pela câmara de vereadores de Teresópolis

Ministério da Saúde faz alerta para 
vacinação em período de férias

Com a participação de representan-
tes do setor turístico de diversos municípios 
do estado do Rio, Teresópolis sediou, no Hotel 
Alpina, na última sexta-feira (14/12), reunião 
de diretoria dos conselhos da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do 
Rio de Janeiro (ABIH).

A secretária interina de Turismo, Cléo 
Jordão, e o subsecretário da pasta, Henrique 
Vieira da Silva, estiveram presentes ao evento. 
“A diretoria da ABIH destacou que a escolha 
de Teresópolis não foi por acaso. O município 
é hoje a principal cidade do estado em termos 
de segurança, sendo indicada, recentemente, 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
como a mais pacífi ca do Estado do Rio de 
Janeiro, e pelo grande número de turistas que 
visitam nossa cidade”, ressaltou Cléo Jordão.

O gerente estadual da ABIH, Paulo 
Reis, que coordena as ações nos municípios, 
frisou que a ideia do evento é, principalmente, 
fortalecer as ações da associação nas cidades, 
em especial, nos municípios indutores, como 
é o caso de Teresópolis.

“O objetivo é trazer a experiência 
do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada 
turística não só para Teresópolis, mas para o 
Brasil inteiro. Então, estamos aqui para apre-

sentar técnicas e soluções de como melhorar 
a receptividade e como lidar com a questão 
da segurança das cidades. Teresópolis é 
referência nesse quesito, entre outros pontos 
positivos, como as belezas naturais e as ex-
celentes redes hoteleiras e gastronômicas”, 
ressaltou Paulo Reis.

Entre os assuntos da reunião, foram 
abordados os seguintes temas: ‘É hora de 
rever conceitos’, com a Consultoria Festare; 
e ‘Segurança Turística’, com o Batalhão de 
Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

Assessoria de Comunicação
teresopolis.rj.gov.br

 A Secretaria da Casa Civil e De-
senvolvimento Econômico, com o apoio da 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(Jucerja), do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) e do Proderj, lançou, nesta 
sexta-feira (14), no Palácio Guanabara, o Por-
tal Rio Invest. Na ocasião também foi apresen-
tado o e-book Comércio Exterior do Estado do 
Rio de Janeiro: análise dos principais parceiros 
comerciais e setores estratégicos (2015-2017), 
produzido pela Subsecretaria de Relações 
Internacionais, em parceria com a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (Faperj) e a Universidade Unilasalle.
O site www.rioinvest.rj.gov.br vai 

divulgar o potencial econômico e as oportuni-
dades de investimentos do Estado do Rio. Já 
o livro eletrônico, os estudos setoriais sobre 
a produção fl uminense e dados consolidados 
sobre os panoramas comerciais anuais, de 
2015, 2016 e 2017.

Por meio do site, será possível co-
nhecer o perfi l socioeconômico de cada região 
do estado. A ferramenta funcionará como ins-
trumento de apoio a investidores, permitindo 
a identifi cação dos lugares ou municípios mais 

adequados às suas necessidades.

E-book
No e-book, os leitores encontrarão 

uma coletânea de estudos sobre comércio 
internacional, com panoramas comerciais 
anuais e estudos setoriais com foco em 
exportação, em setores como moda praia, 
moda íntima, joias e bijuterias, artesanato, 
entre outros.

O livro eletrônico poderá ser acessa-
do pelo portal www.rioinvest.rj.gov.br.

IMPRENSA RJ

Foi aprovada em sessão legislativa 
na quinta (13) a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2019, que estima a receita e fi xa 
a despesa do município para o exercício fi -
nanceiro do ano que vem. Com receita em R$ 
525.548.195,43, que representa um aumento 
de 7,25% em relação a 2018, e despesa fi xa-
da em R$ 631.305.433,53, a LOA apresenta 
défi cit de R$ 105.757.238,10. Esse montante 
é relativo a dívidas de gestões anteriores que 
não foram quitadas. 

“Apresentamos um orçamento 
defi citário, uma vez que incluímos os preca-
tórios do município. Essa ação demonstra 
respeito à sociedade e transparência sobre 

a real situação fi nanceira e orçamentária do 
município. Mas vamos trabalhar para manter 
o equilíbrio das contas municipais”, destacou 
o Prefeito Vinicius Claussen. 

Em breve será publicado um crono-
grama de desembolso para que, na medida 
em que os recursos forem entrando, seja 
estabelecida a utilização do orçamento. “Isso 
para que não gere défi cit durante o ano e 
também para tentar absorver parte dos pre-
catórios já sequestrados judicialmente, bem 
como cumprir os compromissos assumidos 
com os novos parcelamentos do saldo de 
precatórios feitos junto ao Tribunal de Justiça 
para o exercício de 2019”, explicou Fábio 

Cunha Cardoso, Secretário de Planejamento 
e Projetos Especiais. 

Depois da publicação, existe um 
prazo de 30 dias para estabelecer o crono-
grama mensal de desembolso e as metas 
bimestrais de arrecadação. “Isso signifi ca 
que será estabelecida a previsão de arreca-
dação a cada bimestre e quanto será gasto 
por mês. Tudo isso, cumprindo a distribuição 
de recursos e respeitando os índices cons-
titucionais obrigatórios estabelecidos para 
investimentos em Saúde e Educação”, escla-
receu Yára da Rocha Medeiros, Secretária 
de Controle Interno.

teresopolis.rj.gov.br

O Ministério da Saúde faz um alerta 
aos viajantes neste fi m de ano: manter a 
caderneta de vacinação atualizada é fun-
damental para ter uma viagem saudável 
e tranquila. Pelo menos 10 dias antes da 
viagem, o turista deve atualizar a caderneta 
de acordo com as orientações do Calendário 
Nacional de Vacinação. Segundo a pasta, 
viajantes devem dar atenção especial às 
vacinas contra sarampo, hepatites A e B, e 
a febre amarela.

A pasta disponibiliza uma seção em 
seu site com informações, dicas e orienta-
ções sobre a saúde do viajante.

Uma das doenças de maior risco 

de transmissão no verão é a febre amarela, 
com registro em áreas com grande contin-
gente populacional desde 2017. Atualmente, 
mais de 4 mil municípios são considerados 
áreas com recomendação de imunização. 
A vacina contra a febre amarela é ofertada 
gratuitamente no Calendário Nacional de 
Vacinação, e apenas uma dose é sufi ciente 
para a proteção por toda a vida.

Outra vacina importante para quem 
for viajar é a contra o sarampo. Isso porque 
o Brasil enfrenta atualmente dois surtos da 
doença: no Amazonas, com 9.724 casos con-
fi rmados e, em Roraima, com 349. Também 
há registros de casos em São Paulo, no Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, em Rondônia, 
Bahia, Pernambuco, no Pará, Distrito Federal 
e em Sergipe.

Outro alerta da pasta é direcionado 
aos turistas que necessitem de medicamen-
tos de uso contínuo. O viajante não deve 
esquecer a prescrição médica e precisa 
levar a quantidade sufi ciente para o período 
em que estará fora de casa. Além disso, é 
importante esclarecer que o Ministério da 
Saúde recomenda o uso de repelentes como 
medida de proteção para quem não pode se 
vacinar, como as gestantes que não podem 
tomar a vacina contra a febre amarela.

agenciabrasil.ebc.com.br

Inundações nas ruas do Centro de Cantagalo 
são tema de reunião na Câmara Municipal

O grave problema no sistema de 
escoamento de águas das chuvas da Rua 
Honório Pacheco, também conhecida como 
Rua do Rosário, e de demais ruas próximas 
no Centro de Cantagalo foi tema de reunião 
na Câmara Municipal. Vereadores, moradores 
e comerciantes cantagalenses discutiram 
soluções para o local com o Secretário de 
Obras e Serviços Públicos de Cantagalo, 
engenheiro Max Vieira.

A cada chuva forte, moradores e 
comerciantes da Rua do Rosário e de ruas 
adjacentes sofrem com a enorme quantidade 
de água e lama que inundam as frentes das 
casas e dos comércios da região central do 
município. A reunião foi uma iniciativa do 

vereador Ciro Fernandes Pinto e contou com 
a participação de moradores e comerciantes. 
Foram solicitadas informações junto ao Se-
cretário Max Vieira sobre quais serviços vêm 
sendo realizados na mencionada rua, assim 
como questionadas quais ações serão toma-
das para a resolução do problema.

Assim como os munícipes e empre-
sários, os vereadores que participaram da 
reunião deram sugestões de obras para o 
local, não só para a resolução do problema 
atual, mas pensando também em transtornos 
que possam vir a aparecer no futuro. O Se-
cretário de Obras Max Vieira explicou a todos 
os presentes na reunião quais são as obras 
que estão sendo realizadas e confi rmou que 

todas as sugestões apresentadas passarão 
por estudos de viabilidade técnica junto à 
equipe da Secretaria de Obras.

Entre as sugestões dos vereadores, 
moradores e comerciantes estão a ligação de 
uma galeria que passa por uma propriedade 
particular às galerias da Rua do Rosário; 
substituição das manilhas em um trecho de 35 
metros no fi nal da Rua do Rosário, passando 
de 40cm para 60cm de diâmetro; e o desvio 
da rede de águas pluviais que atualmente 
passa por uma residência da mencionada rua 
para uma propriedade particular, que depen-
de de autorização do responsável. Todas as 
sugestões foram registradas pelo Secretário 
Municipal e lavradas em uma ata 

Prefeito de Macuco
recebe premiação pela 

atuação política
Idealizado pelo produtor 

cultural Sérgio Arouca, o evento 
“Melhores do Ano 2018”, já em 
sua vigésima edição, engloba 
Nova Friburgo e a região Centro 
Norte Fluminense, e foi realiza-
do no salão nobre do Caledônia 
Montanha Clube, com presença 
de autoridades políticas mu-
nicipais, estaduais,  judiciais, 
religiosas e empresariais.

Dentre os homenagea-
dos estava o prefeito de Macu-
co, Bruno Boaretto, eleito como 
destaque da política e da vida 

pública na região.
“Sempre buscaremos 

meios para que a gestão atenda 
ao cidadão de forma efi caz e 
efi ciente, que tenham respos-
tas rápidas, e que façamos a 
diferença na vida de cada um. 
Receber esse prêmio, nos prova 
que estamos no caminho certo. 
Obrigado a todos os envolvidos 
de maneira direta e indireta em 
nossa gestão. Esse reconheci-
mento é de todos”, declarou o 
prefeito.
prefeituramacuco.rj.gov.br

Campanha Dezembro 
Vermelho registra 
aumento de 55% 

no atendimento pelo 
programa em Petrópolis

Em 15 dias de realiza-
ção da campanha do Dezembro 
Vermelho, de prevenção do vírus 
HIV/Aids, foi registrado um au-
mento de 55% nos atendimentos 
na Coordenação de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) Aids e Hepatites B e C de 
Petrópolis. Os Postos de Saúde 
da Família e as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) também 
aderiram ao programa. A ação de 
prevenção conta com a realiza-
ção de testes rápidos, que apre-
sentam o resultado do exame de 
sangue em 20 minutos, orienta-
ções sobre as doenças infecto 
contagiosas e informações sobre 
os tratamentos disponíveis pela 
rede pública de saúde.

Na sede do DST-Aids, 
que funciona no Hospital Munici-
pal Nelson Sá Earp, profi ssionais 

fazem atendimento à população 
que registra casos de acidentes 
biológicos e violência sexual. No 
local, ainda funciona o programa 
Fique Sabendo, com o qual 
os agentes fazem trabalho de 
orientação e conscientização da 
população. A partir das ações do 
Dezembro Vermelho foi registra-
do aumento na busca por infor-
mações, cerca de 45 pessoas 
têm sido atendidas diariamente.

Durante a campanha, os 
agentes da saúde que atuam nos 
postos da cidade aproveitam a 
coleta de sangue para examinar 
existência de outras infecções 
como Sifi lis, Hepatites B e C. A 
campanha teve início no dia 1º 
de dezembro com ações, quando 
cerca de 200 exames foram reali-
zados nas unidades de saúde do 
Itamarati e do Vila Rica.

Museu Nacional tem 51% 
das obras emergenciais 

concluídas
Mais da metade das 

obras emergenciais no prédio 
do Museu Nacional já foram 
concluídas. De acordo com o 
diretor da instituição, Alexandre 
Kelner, já foram recuperados 
dos escombros 1,5 mil peças 
e conjuntos, o que equivale a 
51% do total da primeira par-
te dos reparos. A informação 
foi divulgada durante balanço 
apresentado pelo Ministério da 
Educação (MEC).  

O MEC também apre-
sentou outras iniciativas que vão 
dar continuidade à recuperação 
do espaço que foi destruído pelo 
incêndio em setembro. Uma 
delas é uma parceria com a 
Agência Brasileira de Coopera-
ção, vinculada ao Ministério das 
Relações Exteriores, e a Organi-
zação das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) a fi m de subsidiar estu-
dos, pesquisas, metodologias e 
projetos técnicos para a recons-
trução e restauração do Paço de 
São Cristóvão e de bases para o 
novo Museu Nacional. No total, 
serão investidos R$ 5 milhões 
nesse trabalho.  

Esse valor se soma aos 
R$ 10 milhões já repassados 
pelo MEC à Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) 
para obras emergenciais no 
Museu Nacional. “Estamos muito 

felizes com o apoio do MEC. Foi 
uma resposta muito rápida do 
governo brasileiro diante dessa 
enorme tragédia que atingiu o 
Museu Nacional”, disse Kellner.  

Outro invest imento 
anunciado foi a liberação de R$ 
2,5 milhões da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) para 
a manutenção do programa 
de pós-graduação do Museu 
Nacional .  

Google  
Na quarta-feira (13), o 

Google lançou, por meio do Goo-
gle Arts & Culture, um acervo 
virtual com obras e artefatos per-
tencentes ao Museu Nacional. 
Em colaboração com a UFRJ 
e o Ministério da Educação, a 
plataforma traz imagens em 
alta resolução de 164 relíquias 
distribuídas em sete exposi-
ções, além de um passeio por 
ambientes internos do museu 
com imagens capturadas pelo 
Google Street View antes do 
incêndio. Essa experiência inte-
rativa está ao alcance de todos, 
de forma gratuita, na plataforma 
do Google Arts & Culture, com 
tradução do conteúdo em inglês 
e espanhol.  

Governo do Brasil, com 
informações do MEC e da 

UFRJ


