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A Firjan, em parce-
ria com os sindicatos da 
indústria de Petrópolis e 
Nova Friburgo, está com 
inscrições abertas para 
592 vagas gratuitas em 
cursos de qualifi cação e de 
aperfeiçoamento, com iní-
cio previsto para os meses 
de fevereiro, março e abril.

Nas duas cidades, 
as vagas são divididas 
nos setores de alimentos 

e bebidas, construção civil, 
marcenaria, gráfi ca, tecno-
logia da informação, metal 
mecânico, confecção, en-
tre outros.

As oportunidades 
são voltadas para traba-
lhadores da indústria, seus 
dependentes, desempre-
gados que já tenham atua-
do na indústria e público 
em geral.
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 Os donos de veículos 
poderão imprimir, a partir do 
dia 11 de janeiro, as guias 
de pagamento do IPVA 2019 
nos sites do Banco Brades-
co (www.bradesco.com.br) 
ou da Secretaria de Estado 
de Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br). O tributo poderá ser 
quitado em cota única, com 
desconto de 3%. Outra opção 
é parcelar a quantia integral 
em três vezes. 

A barata defi nitivamente não é um bicho dos mais 
populares — mesmo servindo para fazer farinha para pão 
e apesar de ter um leite três vezes mais nutritivo que o da 
vaca. Casos recentes de invasões de baratas em ônibus 
de São Paulo e do Rio de Janeiro causaram repulsa e, com 
o aumento das temperaturas...                                        Pág 05

Pacientes gestantes e que desejam engravidar terão 
acesso pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao dicloridrato 
de sapropterina, medicamento a quem é portador da fenil-
cetonúria (FNC). Doença rara e genética, a FNC provoca 
anomalias no fígado, que tem difi culdade para processar 
proteínas presentes em animais e vegetais.                 Pág 05

Há 30 anos, o vírus selvagem da poliomielite paralisa-
va cerca de 350 mil crianças em mais de 125 países todos os 
anos. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) mostram que, em 2018, apenas 30 casos da doença 
foram notifi cados em dois países – Afeganistão e Paquistão.                                             
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Invasão de baratas no calor? 
Entenda por que o inseto 
aparece mais no verão

Remédio para doença 
rara passa a ser ofertado 
pelo SUS

Mundo registrou 
30 casos de pólio em 2018, 
diz OMS

Teresópolis fechou 
o ano de 2018 com ruas 
cheias e 90% de ocupação 
hoteleira. Durante os fi nais 
de semana de Natal e do 
Ano Novo, visitantes e mo-
radores puderam desfrutar 
de uma programação va-
riada, repleta de atrações 
musicais e teatrais, além 
de dança, feirinha de Natal 
e trenzinhos iluminados, 
levando o público para co-

nhecer os pontos turísticos 
da cidade.

Para a secretária 
de Cultura e Turismo, Cleo 
Jordão, o ponto alto da 
iluminação do Natal de Luz 
foi a entrada da cidade. 
“O Pórtico fi cou belíssimo 
com muitas fl ores e luzes. 
Tinha turista e morador o 
tempo todo tirando fotos e 
contemplando a decoração 
natalina”.

Governador recebe minuta do Plano Emergencial 
e de Prevenção de Calamidades

O governador Wilson 
Witzel recebeu, nesta sexta-
feira (4/1), a minuta do Plano 
Emergencial e de Prevenção 
de Calamidades Públicas. 
O documento preliminar foi 
formulado por um grupo de 
trabalho formado por diversas 
secretarias estaduais, como 
Casa Civil e Governança, De-
senvolvimento Social e Direitos 
Humanos, Defesa Civil, Am-
biente e Sustentabilidade e In-
fraestrutura e Obras. Elaborada 
ainda no período da transição 
governamental, a minuta apre-
senta soluções para minimizar 
eventuais danos causados por 
fortes chuvas no período do 
verão.

Pórtico com muitas flores e luzes Ao todo, são 592 vagas nas duas cidades

Foto – Henrique Silva

Fotógrafo: Carlos Magno

Divulgação

Teresópolis fecha 2018 
com movimento de turistas 

acima da expectativa

Começa o prazo 
para o alistamento no 
serviço militar 2019

Nova Friburgo e Petrópolis 
têm inscrições abertas 

para cursos gratuitos de 
qualifi cação

Guias de 
pagamento 
do IPVA 
2019 estarão 
disponíveis a 
partir de 11 
de janeiro

O prazo para o alis-
tamento no serviço militar já 
começou. Os jovens bra-
sileiros que nasceram em 
2001 devem fazer o registro 
na página ofi cial. A medida 
vale para as pessoas do 
sexo masculino, sejam elas 
cis ou transgêneros. As mu-
lheres não atuam no serviço 
militar em tempos de paz.

O alistamento termi-
na no último dia útil do mês 

de junho e é necessário 
possuir um número de CPF 
para validar as informa-
ções. Quem não tem CPF 
deve levar a certidão de 
nascimento, comprovante 
de residência e identidade 
à Junta Militar. Para os que 
vivem no exterior e não têm 
número de CPF, o alista-
mento deve ser feito em 
uma repartição consular.

Cadastro obrigatório termina no último dia útil do mês de junho

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

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346

Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

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

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

Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/17 PARA 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS DE MODULOS IN-

FORMALTIZADOS COM A EMPRESA “SAPITUR”.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

CONTRATADA: SAPITUR – SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO LTDA.- EPP. 

DO OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇAO E USO DOS SISTEMAS DE 
MODULOS INFORMALTIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ALMOXAIFADO, BENS PATRIMONIAIS, 
FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TECNICO DOS MESMOS, OU 
SEJA, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTE-
MA. 

DO VALOR: O VALOR DOS SERVIÇOS SERÃO DE R$ 2.790,00 
MENSAIS, PERFAZENDO UM TOTALIZANDO R$ 33.480,00 NO PERÍODO 
DE 01/01/19 ATÉ 31/12/19.

DOS PAGAMENTOS: OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE-
VERAO OCORRER ATE O DIA 10 DE CADA MÊS SUBSEQUETENTE AO 
VENCIDO.

DA PRORROGAÇÃO: Foi realizado o Primeiro Aditivo ao Contrato n° 
13/17 com o propósito de prorrogar o prazo de vigência do mencionado contrato 
a partir de zero hora do dia 1º de janeiro de 2019 até vinte quatro horas do dia 31 
de dezembro de 2019. 

DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste termo aditivo na 
imprensa ofi cial (Jornal dos Atos Ofi ciais) que é condição indispensável para sua 
efi cácia, será providenciada  pela  Administração da Contratante.

PROCESSO: N° 05/17. 

CONTRATO Nº13/17.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/17 PARA 
SERVIÇOS DE PUBLIÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS PUBLI-

CAÇÕES DA CÃMARA MUNICIPAL DO CARMO.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

CONTRATADA: LOGUS AMBIENTAL LTDA. - ME. 

DO OBJETO: para publicação dos Atos Ofi ciais e demais publicações 
desta Casa Legislativa, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 1º de janeiro de 
2019 até 31 de dezembro de 2019, passando a vigorar o valor de R$ 2,45 (dois reais 
e quarenta e cinco centavos) por centímetro de coluna, sendo que as publicações 
deverão ser efetuados em corpo de 8 (oito) caixas (alto e baixo), com pagamentos 
mensais até o décimo dia subseqüente ao mês vencido, mediante apresentação das 
notas fi scais especifi cando as publicações em centímetros de colunas.

DO VALOR: O VALOR DOS SERVIÇOS SERÃO DE R$ 2,45 POR 
CENTÍMETRO DE COLUNA PUBLICADO

DOS PAGAMENTOS: OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE-
VERAO OCORRER ATE O DIA 10 DE CADA MÊS SUBSEQUETENTE AO 
VENCIDO.

DA PRORROGAÇÃO: Foi realizado o Primeiro Aditivo ao Contrato n° 
04/17 com o propósito de prorrogar o prazo de vigência do mencionado contrato 
a partir de zero hora do dia 1º de janeiro de 2019 até vinte quatro horas do dia 31 
de dezembro de 2019. 

DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste termo aditivo na 
imprensa ofi cial (Jornal dos Atos Ofi ciais) que é condição indispensável para sua 
efi cácia, será providenciada  pela  Administração da Contratante.

PROCESSO: N° 04/17. 

CONTRATO Nº12/17.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

HOMOLOGAÇÃO

Considerando a previsão do término da vigência dos contratos de ser-

viços de locação e uso dos Sistemas de Módulos Informatizados de Contabilidade 
Orçamentária, Financeira e Patrimonial, Almoxarifado, Bens Patrimoniais, Folha 
de Pagamento e Suporte Técnico dos mesmos, ou seja, manutenção, atualização 
e suporte técnico do sistema, pelo período de doze (12) meses, a contar de 01 de 
janeiro de 2019, devendo terminar em dezembro de 2019, especialmente por se 
tratarem de serviços essenciais ao andamento e desenvolvimento dos trabalhos 
desta Casa de Leis, além de considerarmos ainda, a manutenção da vantajosidade 
de preços adequados ao mercado, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, 
referente ao Processo Administrativo nº 05/17, homologo o Primeiro Aditivo 
ao Contrato nº 13/17 (Processo nº 05/17) fi rmado entre a Câmara Municipal de 
Carmo e a empresa SAPITUR – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
INFORMÁTICA E TURISMO LTDA.-EPP, empresa privada com sede na Rua 
Monte Líbano, 55, cobertura 09, centro de Nova Friburgo – RJ (Cep:28610-000), 
inscrita no CNPJ Nº 01.563.165/0001-34, pelo  valor de R$ 2.790,00 (dois mil, 
setecentos e noventa reais) mensal, sendo que os pagamentos serão efetuados em 
doze (12) parcelas mensais, totalizando a importância de anual de R$ 33.480,00 
(trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais), de acordo com o mencionado 
convite e a Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando que é de interesse público, homologo 0n Primeiro Aditivo 
ao Contrato nº 13/17 ( processo nº 05/17).

Dê ciência à referida empresa e cumpra-se.

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

Câmara Municipal de Carmo, 26 de dezembro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro.    
Presidente.

HOMOLOGAÇÃO

Considerando a previsão do término da vigência dos contratos de ser-
viços de publicação dos atos ofi ciais e demais publicações desta Casa Legislativa 
previstos para 31 de dezembro de 2018, bem como, considerando a necessária 
continuidade dos serviços, objetos contratados, especialmente por se tratarem de 
serviços essenciais ao andamento e desenvolvimento dos trabalhos desta Casa 
de Leis, além de considerarmos ainda, a manutenção da vantajosidade de preços 
adequados ao mercado, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, referente 
ao Processo Administrativo nº 08/18, homologo o Primeiro Aditivo ao Contrato 
nº 12/17 (Processo nº 04/17) fi rmado entre a Câmara Municipal de Carmo e a 
empresa LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME. - CNPJ nº 07.766.805/0001-90, para 
publicação dos Atos Ofi ciais e demais publicações a partir do dia 1º de janeiro 
de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019, sendo que as publicações deverão ser 
efetuadas em corpo de oito caixas (alto e baixo) e os pagamentos serão efetuados 
mensalmente, calculados ao preço de R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centa-
vos) por centímetro de coluna, tudo de conformidade com as regras estabelecidas 
no mencionado Convite e processo já mencionados, 

Considerando que é de interesse público, homologo o Primeiro Aditivo 
ao Contrato nº 12/17 (Processo nº 04/17).

Dê ciência à referida empresa e cumpra-se.

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

Câmara Municipal de Carmo, 26 de dezembro de 2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

PORTARIA Nº 01/19

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR os funcionários ITALO JOSÉ MACHADO BOTELHO 
DE AGUIAR – matricula nº 00000374, ANGELICA DE MENEZES FROES DE 
CARVALHO – matrícula nº 00000224 e ANNABELLA ZÁVILI VILLARINHO 
CARDOSO – matrícula nº 00000377, para, sob a presidência do primeiro, compor 
a COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal do Carmo, com vigência 
retroativa ao dia 1° de janeiro de 2019, até a data de 31 de dezembro de 2019.

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações neces-
sárias.

Carmo-RJ, 02 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA N.º 02/19

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR a funcionária ANA PAULA ARRUDA REIS – matrícula 
n.° 0168, para responder pelo SETOR DE ADIANTAMENTOS desta Câmara 
Municipal, com efeito retroativo ao dia 1º de Janeiro de 2019 até o dia 31 de 
dezembro de 2019.

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações neces-
sárias.

Carmo-RJ, 02 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº 03/17

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR as funcionárias DANILLE LOPES DE SOUZA SOARES 
– matrícula nº 00231, ANNABELLA ZÁVOLI VILLARINHO CARDOSO – 
matrícula nº 00000377 e ANGELICA DE MENEZES FROES DE CARVALHO 
– matrícula nº 00224 para compor a COMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO, durante o 
período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.  

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações neces-
sárias.

Carmo-RJ, 02 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº 04/19.

O VEREADOR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA, Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR os funcionários PEDRO GUIMARÃES RIBEIRO – matrí-
cula nº 00000378, GISELE DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA – matrícula nº 00170 e 
VIVIANE PEREIRA MENDES ARAÚJO – matrícula nº 00169 para, sob o presi-
dência do primeiro funcionário, formar a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E BAIXA 
DE BENS PATRIMONIAIS desta Casa Legislativa, para o exercício de   2019.

Publique-se e cumpra-se, fazendo-se os registros e anotações neces-
sárias.

Carmo-RJ, 02 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº. 05/19

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 01 de janeiro de 2019 até 
o dia 15 de fevereiro de 2019. 

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

Carmo-RJ, 02 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

A Firjan, em parceria com 
os sindicatos da indústria de Pe-
trópolis e Nova Friburgo, está com 
inscrições abertas para 592 vagas 
gratuitas em cursos de qualifi cação 
e de aperfeiçoamento, com início 
previsto para os meses de feverei-
ro, março e abril.

Nas duas cidades, as va-

gas são divididas nos setores de 
alimentos e bebidas, construção ci-
vil, marcenaria, gráfi ca, tecnologia 
da informação, metal mecânico, 
confecção, entre outros.

As oportunidades são vol-
tadas para trabalhadores da indús-
tria, seus dependentes, desempre-
gados que já tenham atuado na 

indústria e público em geral. O ob-
jetivo é preparar e aperfeiçoar pro-
fi ssionais para atender a demanda 
de capacitação do mercado.

Os cursos serão realizados 
nas unidades da Firjan Senai em 
Petrópolis e Nova Friburgo. Mais 
informações pela internet e pelo 
telefone 0800 0231 231.

Veja a lista de cursos
Padeiro
Eletricista predial
Pedreiro
Pintor de obras
Marceneiro
Instalador hidráulico
Assistente de produção 

industrial

Técnico em eletrotécnica
Técnico em mecânica
Técnico em mecatrônica
Costureiro
Mecânico de manutenção 

em máquinas de costura
Modelista
Supervisor de confecção

g1.globo.com

Nova Friburgo e Petrópolis têm inscrições abertas 
para cursos gratuitos de qualifi cação
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Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº 001/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor IVAN DE MOURA MACHA-
DO, para exercer o cargo de provimento em comissão de PRO-
CURADOR GERAL DA CÂMARA, símbolo CC.1, criado pelas 
Resoluções nº 570 e 571, de 2001 e suas alterações posteriores 
da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 002/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora JANAINA MARTINS RA-
MOS GOMES, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de DIRETORA DA DIVISÃO DE TESOURARIA, símbolo 
CC.3, criado pela Resolução nº 571, de 21 de outubro de 2001 
da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 003/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora JULIANA FARIAS RO-
DRIGUES DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de SECRETÁRIA GERAL DA CÂMARA, símbolo 
CC.2, criado pela Resolução nº 571, de 21 de outubro de 2001 
da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 004/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora VIVIANE DE PAIVA 
MARQUE VELLUDO, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de DIRETORA DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA, 
símbolo CC.3, criado pela Resolução nº 571, de 21 de outubro 
de 2001 da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 005/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor JOSÉ RICARDO ARAUJO 
DA SILVA, para exercer a função gratifi cada de CHEFE DA 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE, símbolo FG.1, criado pela 
Resolução Legislativa nº 612, de 03 de setembro de 2013 da 
Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 006/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor WALLACE CHERMOUTH 
PIMENTA, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, símbolo 
CC.3, criado pela Resolução Legislativa nº 607, de 25 de março 
de 2013 da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 007/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

NOMEIA, para atendimento ao disposto na Lei Fede-

ral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências, os servidores FABIO MENDES CAMPANATI, 
Advogado de Bancada, JULIANA FARIAS RODRIGUES DA 
SILVA, Secretária Geral, JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA, 
Agente Administrativo e WALLACE CHERMOUTH PIMENTA, 
Diretor do Departamento de Pessoal, para comporem a Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sumidouro, 
para o exercício fi nanceiro de 2019, sendo que o primeiro pre-
sidirá a comissão e os demais constituirão seus membros. 

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 008/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, atendendo a pedido formal dos Verea-
dores que compõem a Bancada de Oposição, o Senhor GALILEU 
DE FREITAS, do cargo de provimento em comissão de ADVO-
GADO DE BANCADA, criado pela Resolução nº 599/2010, 
Símbolo CC.6, da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 31 de dezembro 
de 2018.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA Nº 009/2019

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, por indicação dos Vereadores que com-
põem a Bancada de Oposição, o Senhor LUIZ CARLOS ARAÚ-
JO DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de ADVOGADO DE BANCADA, criado pela Resolução nº 
599/2010, Símbolo CC.6, da Câmara Municipal de Sumidouro.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA 010/2019
                                              

RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER O CALENDÁRIO DE PAGA-
MENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUMIDOURO, para o exercício fi nanceiro 
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Estado do Rio de Janeiro

de 2019, de acordo com a tabela abaixo, junto ao BANCO DO 
BRASIL S/A:

MÊS DE REFERÊNCIA DATA DE PAGAMENTO
JANEIRO  25/01/2019
FEVEREIRO  25/02/2019
MARÇO   25/03/2019
ABRIL   25/04/2019
MAIO   24/05/2019

JUNHO   25/06/2019
JULHO   25/07/2019
AGOSTO  26/08/2019
SETEMBRO  25/09/2019
OUTUBRO  25/10/2019
NOVEMBRO  25/11/2019
13º SALÁRIO  29/11/2019
DEZEMBRO  18/12/2019

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

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

Sumidouro, 02 de janeiro de 2019.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 021/2018, de 27 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 
LICENÇA- PRÊMIO, ao Servidor José Roberto Pereira da Costa, Técnico em 
Contabilidade, matrícula n.º 3017-1, referente ao período aquisitivo 01/07/2009 
à 30/06/2014.

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

Gabinete da Presidência em, 27 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Portaria nº 022/2018, de 27 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 
LICENÇA- PRÊMIO, à Servidora Jussiara Carvalho Falcão, Agente de Serviços 
Gerais, matrícula n.º 1145-2, referente ao período aquisitivo 14/05/2010 à 
13/05/2015.

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

Gabinete da Presidência em, 27 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Portaria nº 023/2018, de 27 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 
LICENÇA- PRÊMIO, à Servidora Rozimar Robadey, datilógrafa, matrícula n.º 
1064-2, referente ao período aquisitivo 23/04/2010 à 22/04/2015.

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

Gabinete da Presidência em, 27 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Portaria nº 024/2018, de 27 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 
LICENÇA- PRÊMIO, ao Servidor Jaime Pereira Cordoeira, Agente de Serviços 
Gerais, matrícula n.º 1155-0, referente ao período aquisitivo 14/05/2010 à 
13/05/2015.

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

Gabinete da Presidência em, 27 de dezembro de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Portaria nº 001/2019, de 03 de janeiro de 2019.

“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de 
Janeiro, do uso de suas atribuições legais”,

Resolve:

Nomear, Angelo Costa Machado, para exercer o Cargo em Comissão de 
Diretor Geral, Símbolo DAS-1, de acordo com o Anexo II, da Lei Municipal n.º 
005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei Municipal n.º 1.441/18, de 12 de dezembro 
de 2018, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 002/2019, de 03 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Lauro José Dias Alves Horato, para exercer o Cargo em 
Comissão de Relações Públicas e Comunicações, Símbolo DAS-2, de acordo 
com o Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei 
Municipal n.º 1.441/2018, de 12 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos 
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a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 003/2019, de 03 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Daniela David Correia de Souza, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessora Chefe do Controle Interno, Símbolo DAS-1, de acordo 
com o Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Art. 1º, 
da Resolução n.º 337/2003, de 09 de maio de 2003 e Lei Municipal n.º 1.441/18, 
de 12 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 004/2019, de 03 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Vanir Matos de Magalhães, para exercer o Cargo em Comis-
são de Chefe de Gabinete da Presidência, Símbolo DAS-2, de acordo com o 
Anexo II, da Lei Municipal n.º 005/89, de 11 de abril de 1989 e Lei Municipal 
n.º 1441/18, de 12 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 de janeiro 
de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 005/2019, de 03 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Gerlane Ecard Carvalho Araujo, para exercer o Cargo em 

Comissão de Assessor Técnico da Presidência, Símbolo DAS-II, de acordo com 
a Resolução n.º 261/99, de 24 de junho de 1999 e Lei Municipal n.º 1.441/18, 
de 12 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 006/2019, de 03 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Joselia de Oliveira Couto Melengate, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assistente do Diretor Geral, Simbolo DAS-V, de acordo com a 
Resolução n.º 402/2007, de 09 de novembro de 2007 e Lei Municipal n.º 1.441/18, 
de 12 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 03 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Mundo registrou 30 casos de pólio em 2018, diz OMS
Há 30 anos, o vírus sel-

vagem da poliomielite paralisava 
cerca de 350 mil crianças em mais 
de 125 países todos os anos. Da-
dos divulgados nesta sexta-feira 
(4) pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) mostram que, em 
2018, apenas 30 casos da doença 
foram notifi cados em dois países – 
Afeganistão e Paquistão. O mundo, 
segundo a entidade, está à beira de 
um sucesso sem precedentes na 
saúde pública: a erradicação global 
da doença.

“A OMS e seus parceiros da 
Iniciativa Global para Erradicação 
da Pólio se comprometem a apoiar 
integralmente os governos do Afega-
nistão e do Paquistão para combater 
a doença em seus últimos redutos e 
livrar-se dessa doença debilitante de 
uma vez por todas”, destacou a or-
ganização, por meio de comunicado.

De acordo com a nota, a 
erradicação da pólio exige altas 
coberturas vacinais em todo o pla-
neta para que se consiga bloquear 
a transmissão de um vírus extre-

mamente contagioso. Infelizmente, 
segundo a OMS, algumas crianças 
permanecem sem acesso às doses 
adequadas por motivos diversos, 
incluindo falta de infraestrutura, 
localidades remotas, migração, con-
fl itos, insegurança e resistência à 
vacinação.

“A meta das equipes em solo 
no Afeganistão e no Paquistão é 
muito clara: localizar e vacinar todas 
as crianças antes que o vírus che-
gue até elas. Esses países alcança-
ram enorme progresso. Há 20 anos 

o poliovírus paralisava mais de 340 
mil crianças em todo o Paquistão. 
Em 2018, apenas oito casos foram 
reportados em alguns distritos.”

A OMS destacou, entretan-
to, que o processo de erradicação 
da pólio deve ser um esforço no 
sentido “tudo ou nada” e que uma 
possível falha em acabar com esses 
últimos redutos poderia resultar no 
ressurgimento da doença, chegando 
a até 200 mil novos casos em todo 
o mundo num prazo de dez anos.

“Estamos no caminho certo 

para alcançar o sucesso. Um Pa-
quistão e um Afeganistão livres da 
pólio signifi cam um mundo livre da 
pólio”, concluiu a organização, ci-
tando que a erradicação da doença 
poderia economizar entre US$ 40 
bilhões e US$ 50 bilhões, sendo a 
maioria em países de baixa renda. 
“E os benefícios humanitários se-
rão sustentados para as gerações 
futuras: nenhuma criança jamais 
seria afetada novamente por essa 
terrível doença”.

agenciabrasil.ebc.com.br

Remédio para doença 
rara passa a ser 

ofertado pelo SUS

Invasão de baratas no calor? Entenda por 
que o inseto aparece mais no verão

Pacientes gestantes e 
que desejam engravidar terão 
acesso pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) ao dicloridrato 
de sapropterina, medicamento 
a quem é portador da fenilce-
tonúria (FNC). Doença rara 
e genética, a FNC provoca 
anomalias no fígado, que tem 
difi culdade para processar pro-
teínas presentes em animais e 
vegetais.

Conforme se acumu-
lam no organismo, as molé-
culas podem provocar into-
xicações. O remédio é asso-
ciado a uma dieta restritiva 
e à introdução de vitaminas 
e minerais para combater as 

consequências da anomalia. 
Testes clínicos com a medica-
ção indicaram que ela é mais 
efi caz em mulheres.

Números
Levantamento da So-

ciedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) aponta que um em cada 
12 nascidos vivos são acome-
tidos pela doença, que é diag-
nosticada com o Programa Na-
cional de Triagem Neonatal, o 
teste do pezinho, que também 
é ofertado pela rede pública. 
O tratamento para doenças 
raras, como a fenilcetonúria, é 
oferecido pelo SUS.

Ministério da Saúde

A barata defi nitivamente não é 
um bicho dos mais populares — mesmo 
servindo para fazer farinha para pão e 
apesar de ter um leite três vezes mais 
nutritivo que o da vaca. Casos recentes 
de invasões de baratas em ônibus de 
São Paulo e do Rio de Janeiro cau-
saram repulsa e, com o aumento das 
temperaturas nas últimas semanas, 
internautas reclamam nas redes so-
ciais que elas têm aparecido com mais 
frequência

O pesquisador Francisco José 
Zorzenon, do Instituto Biológico de São 
Paulo, explica por que esses insetos 
aparecem mais nesta época do ano e 
como resolver o problema:

Por que as baratas aparecem 
mais no verão?

Na verdade, todas as pragas 
urbanas aumentam em épocas mais 
quentes e chuvosas. O calor faz com 
que os insetos e animais se proliferem 
mais, como escorpiões, mosquitos e 
moscas. As temperaturas mais altas 
facilitam a reprodução – o metabolismo 
é acelerado e as baratas chegam à 
maturidade sexual mais rápido.

Existe uma espécie que aparece 
mais no calor? E no Brasil?

As baratas, no geral, aparecem 
mais no calor. As duas espécies mais 
comuns no país são Blatella germanica 
– conhecida como baratinha, francesi-
nha ou paulistinha – e Periplaneta ame-
ricana – chamada de cascuda, voadora. 

A primeira é menor e mais encontrada 
na cozinha, nos ônibus, em eletrodo-
mésticos, em frestas de azulejos, no 
metrô. A Periplaneta americana é maior, 
gosta de fi car no esgoto, se alimenta de 
fezes, e é menos vista dentro de casa.

As baratas são realmente mais 
sujas que os outros insetos?

Não necessariamente. No Bra-
sil, a Blatella germanica vive escondida 
dentro das casas, numa fresta de azu-
lejo, dentro do liquidifi cador – às vezes 
não estão sobrevivendo em um am-
biente sujo. Uma mosca, por exemplo, 
que pousa em fezes na rua, em feridas, 
pode trazer mais sujeira.

A Periplaneta americana, a 
“voadora” que vive mais no esgoto, é 
tão suja quanto os ratos, e mais que 
outros insetos da mesma família, como 
a “baratinha”.

Todas as baratas são voadoras?
As baratas têm, em média, 3 a 

4 anos de vida. Durante a fase adulta, 
geralmente a partir dos 2 anos, elas 
têm asas desenvolvidas. A natureza 
delas, no entanto, é de locomoção 
rápida com as patas. Só às vezes, 
costumam voar.

Por que é comum vê-las nos ôni-
bus pela cidade?

As pragas urbanas procriam de 
acordo com os quatro “As”:

Água
Abrigo

Alimento
Acesso
Os ônibus têm água (princi-

palmente da chuva que entra). As 
pessoas deixam cair comida. O local 
é um bom abrigo e de fácil acesso. Por 
isso, se torna um bom ambiente para 
a procriação das baratas.

Elas ficam, na verdade, es-
condidas entre os bancos, embaixo 
das poltronas. Quando o ambiente é 
desestabilizado – o ônibus começa a 
andar, ou uma pessoa senta no banco 
– elas aparecem.

Como limpar a casa e evitar a 
presença delas?

Manter a casa limpa, sem res-
tos de comida e vazamentos de água.

Deixar frutas mais maduras 
guardadas;

Secar a escova de dentes para 
não acumular água com resto de co-
mida no fundo do pote;

Não deixar os sacos de lixo e 
lixeira abertos;

Checar e lavar eletrodomésti-
cos que estão há muito tempo fecha-
dos.

Como controlar uma infestação?
Os inseticidas que são vendidos 

nos supermercados são medida palia-
tiva, não funcionam para controlar as 
infestações. Para resolver com segu-
rança, só contratando uma equipe para 
usar produtos específi cos de controle 
em regiões urbanas e/ou residências.

Reprodução Internet
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Quarenta anos no deserto foi o tempo necessário 
para um povo escravo se transformar em guerreiro.

Mas, o que é deserto? De certo mares e fl orestas 
dizem o mesmo, com a força estonteante, perigosa e multimi-
lionária do inconsciente. Só que no deserto nos encontramos 
estranhos e sós.

Salvem nossas almas, talvez queira dizer aquela 
última palavra. Só, que só a solidão pode nos preparar para 
o desafi o fi nal. Sob uma árvore encontrou a Maia o Sidarta, 
mas foi no deserto que Ele encontrou o inimigo.

É melhor estar só.
O perigo é que lá encontramos a nós mesmos. O 

que nem sempre agrada.
O silêncio tem me encontrado ultimamente. Temo 

pelo o que posso dizer. Iconoclasta, aprendi a destruir a 
santidade nos outros com tanta efi cácia, que já não sei se 
sobra algo sagrado.

Vejo músicas artifi ciais com sentimentos encomen-
dados, e pouco a pouco tento reconstruir no deserto algo 
verdadeiro. Uma frase do Exupéry aqui, uma canção dos 
Beatles acolá, a reafi rmação da fé de um amigo em difi -
culdade além. Tento oferecer outra face, mesmo quando 
não acredito mais nas pessoas que empurramos para suas 
posições no tabuleiro de xadrez, com suas bandeiras man-
chadas de sangue.

Não se trata de seca literária, justo quando tenho 
tanto a dizer. Silencio apenas para que minha falta de cera 
não seja apenas de educação.

SOLIDÃO

Guias de pagamento 
do IPVA 2019 estarão 
disponíveis a partir de 

11 de janeiro
Proprietários de veículos poderão emitir o 

documento no site do Bradesco ou da Fazenda

Governador recebe minuta do Plano 
Emergencial e de Prevenção de Calamidades

Começa o prazo para o alistamento 
no serviço militar 2019

Teresópolis fecha 2018 com movimento 
de turistas acima da expectativa

 Os donos de veí-
culos poderão imprimir, 
a partir do dia 11 de 
janeiro, as guias de pa-
gamento do IPVA 2019 
nos sites do Banco Bra-
desco (www.bradesco.
com.br) ou da Secretaria 
de Estado de Fazenda 
(www.fazenda.rj.gov.
br). O tributo poderá ser 
quitado em cota única, 
com desconto de 3%. 
Outra opção é parcelar a 
quantia integral em três 
vezes. O pagamento da 
Guia de Regularização 
de Débitos (GRD) de-
verá ser efetuado em 
dinheiro e poderá ser 
realizado em qualquer 
agência bancária.

O IPVA é calcu-
lado aplicando-se as 
alíquotas (4% para car-
ros fl ex; 2% para mo-
tos e 1,5% para carros 

movidos a GNV) aos 
valores venais, ou seja, 
de mercado, dos veí-
culos calculados pela 
Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas 
(Fipe). Com base nes-
ses valores, o imposto 
em 2019 será, na média 
geral, 3,23% mais bara-
to do que em 2018. No 
caso dos automóveis, a 
redução média será de 
3,13%.

O primeiro venci-
mento, para os veículos 
com fi nal de placa nú-
mero 0, será no dia 21 
de janeiro, tanto para o 
pagamento da primeira 
parcela, quanto para a 
quitação integral do im-
posto. Já para os veícu-
los com fi nal de placa 9, 
o vencimento inicial será 
no dia 1º de fevereiro.

IMPRENSA RJ

O governador Wilson Witzel re-
cebeu, nesta sexta-feira (4/1), a minuta 
do Plano Emergencial e de Prevenção 
de Calamidades Públicas. O documento 
preliminar foi formulado por um grupo de 
trabalho formado por diversas secretarias 
estaduais, como Casa Civil e Governança, 
Desenvolvimento Social e Direitos Huma-
nos, Defesa Civil, Ambiente e Sustentabi-
lidade e Infraestrutura e Obras. Elaborada 
ainda no período da transição governa-
mental, a minuta apresenta soluções para 
minimizar eventuais danos causados por 
fortes chuvas no período do verão.

O documento traça um breve 
diagnóstico sobre a situação atual do 
estado. O grupo de trabalho detectou 
que há difi culdade de entrosamento entre 
o Estado e os municípios fl uminenses, 
insuficiência de recursos e materiais, 
falta de manutenção dos equipamentos 
existentes e informações desatualizadas. 
Atualmente, apenas oito sirenes estão em 
perfeito estado em todos os 92 municípios 
e o cadastro de pessoas que recebem o 
Aluguel Social precisa de atualização, já 
que a última foi realizada em 2011.

– Apresentamos hoje todas as me-
didas que são cabíveis. A ideia é efetiva-
mente minimizar o impacto de uma poten-
cial tragédia em decorrência das chuvas 

neste período para, em seguida, fazermos 
um plano mais sólido com foco em 2020. 
As famílias que vivem em regiões de alto 
risco preocupam bastante o governador. 
Queremos que o governo deixe um legado 
para a sociedade nesta área. Herdamos 
situações bastante delicadas. Precisamos 
nos articular com as prefeituras a fi m de 
viabilizar a transferência de recursos para 
que as cidades tenham condições de re-
alizar ações preventivas, emergenciais e 
de manutenção, por exemplo – explicou 
a secretária de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, Fabiana Bentes.

O documento propõe ainda a re-
serva de 5% dos recursos do Fundo Espe-
cial do Corpo de Bombeiros (Funesbom) 
para atender a demandas municipais.

– Estamos preparando o encami-
nhamento de Projeto de Lei do governador 
para a Assembleia Legislativa (Alerj) com 
o objetivo de reservar 5% dos recursos do 
Funesbom para serem distribuídos aos 
municípios. Vamos fazer uma distribuição 
dos recursos para que as cidades possam 
aplicar nas suas defesas civis municipais, 
comprando equipamentos, investindo em 
treinamentos, entre outras fi nalidades. 
Isso trará grande avanço – ressaltou o 
secretário de Defesa Civil e comandante-
-geral do Corpo de Bombeiros, coronel 

Roberto Robadey Jr.

Ações preventivas
Entre as ações preventivas apre-

sentadas no texto preliminar estão a ma-
nutenção do sistema de aviso de sirenes; 
a ampliação do sistema de aviso de SMS 
da Defesa Civil (40199); e o cadastramen-
to das famílias em áreas de risco por meio 
de formulários e conforme a legislação.

 As ações emergenciais enca-
minhadas pela Secretaria de Defesa 
Civil descritas no documentos são: im-
plementação de postos de coordenação 
avançada; articulação com os serviços de 
Regulação Médica e de ambulâncias para 
busca, resgate e salvamento; implementa-
ção das iniciativas previstas no Plano de 
Emergência do Estado; acionamento de 
equipe da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, composta 
por assistentes sociais e psicólogos, que 
será deslocada para as áreas atingidas a 
fi m de facilitar o processo de retirada de 
identifi cação civil; cadastro das famílias 
para a concessão de benefícios sociais; 
e acionamento de rede de solidariedade 
junto aos municípios, visando suprimento 
emergencial.

» Júlia de Brito
IMPRENSA RJ

O prazo para o alistamento no 
serviço militar já começou. Os jovens 
brasileiros que nasceram em 2001 devem 
fazer o registro na página ofi cial. A medida 
vale para as pessoas do sexo masculino, 
sejam elas cis ou transgêneros. As mu-
lheres não atuam no serviço militar em 
tempos de paz.

O alistamento termina no último 
dia útil do mês de junho e é necessário 
possuir um número de CPF para validar 
as informações. Quem não tem CPF deve 
levar a certidão de nascimento, compro-
vante de residência e identidade à Junta 
Militar. Para os que vivem no exterior e 
não têm número de CPF, o alistamento 
deve ser feito em uma repartição consular.

Prazo
Os convocados passam por uma 

seleção entre julho e outubro e, em segui-
da, recebem treinamento nos quartéis do 

Exército, Marinha ou Aeronáutica. Essa 
opção só é feita na etapa de seleção. Se 
o jovem perder o prazo para se alistar, é 
preciso procurar a Junta Militar para quitar 
a multa de R$ 4,14. Quem está irregular 
com o serviço militar fi ca impedido de 
assumir cargo público, tirar passaporte e 
se matricular em instituições de ensino, 
por exemplo.

Dispensa
Contudo, há situações específi cas 

em que os rapazes podem ser dispen-
sados do alistamento. Quem for o único 
responsável pelo sustento da família deve 
procurar a Junta Militar do município para 
deixar de participar do alistamento. Já os 
portadores de necessidades especiais 
podem pedir a isenção do serviço militar. 
Nesses casos, é preciso apresentar um 
laudo médico que comprove o diagnós-
tico.

Serviço alternativo
Há ainda a possibilidade de se 

alistar para fazer um serviço alternativo. 
Isso é possível quando o candidato tem 
convicções religiosas ou políticas que o 
impedem de servir às Forças Armadas. 
Nessas situações, o líder religioso, político 
ou fi losófi co deve redigir uma declaração 
para justifi car o pedido. Junto da declara-
ção, o jovem precisa entregar o requeri-
mento de prestação de serviço alternativo.

Nome social
Durante a inscrição, os jovens 

podem optar por registrar o nome social. 
Para tanto, é necessário levar a certidão 
de nascimento, comprovante de residên-
cia, documento de identidade e o reque-
rimento do uso do nome social. 

Fonte: Governo 
do Brasil, com informações do 

Ministério da Defesa

Teresópolis fechou o ano de 2018 
com ruas cheias e 90% de ocupação hote-
leira. Durante os fi nais de semana de Na-
tal e do Ano Novo, visitantes e moradores 
puderam desfrutar de uma programação 
variada, repleta de atrações musicais e 
teatrais, além de dança, feirinha de Natal 
e trenzinhos iluminados, levando o pú-
blico para conhecer os pontos turísticos 
da cidade.

Para a secretária de Cultura e 
Turismo, Cleo Jordão, o ponto alto da 
iluminação do Natal de Luz foi a entrada 
da cidade. “O Pórtico ficou belíssimo 
com muitas fl ores e luzes. Tinha turista 
e morador o tempo todo tirando fotos e 
contemplando a decoração natalina”, 
comentou Cléo.

Sem custos para o município, 
a ornamentação do Natal e toda a pro-
gramação de fi m de ano foi uma grande 
parceria da Prefeitura com empresários de 
diversos segmentos da cidade e entidades 
comerciais como o Teresópolis Conven-
tion, CDL, Fecomércio, Sincomércio, 
Aciat, Polo Gastronômico e Sesc.

Feirinha

Com opções variadas de moda, 
artesanato e gastronomia, a Feirinha de 
Teresópolis, no Alto, funcionou desde o 
dia 20/12 até 1º/01/2019. Foram mais 
de 10 dias, proporcionando ao turista a 
chance de comprar, comer e se divertir. 
Lá também teve apresentações musicais, 
através do Festival Itinerante de Música 
‘Acordes do Amanhã’. Veranistas e popu-
lação aproveitaram.

Trenzinho iluminado de Natal
Sucesso absoluto, durante dois 

dias; sempre lotados; os trenzinhos ilu-
minados de Natal; com personagens de 
quadrinhos caracterizados para o período 
natalino, fi zeram a alegria das famílias. 
Com duração de 50 minutos, os passeios 
percorriam alguns dos pontos turísticos 
mais signifi cativos de Teresópolis.

Mapping
A grande novidade dessa progra-

mação de Natal foi o Mapping Folia de 
Reis, promovido pelo Sesc/Teresópolis e 
realizado na fachada lateral da Prefeitura, 
que se transformou numa grande tela 
de cinema para a projeção mapeada do 

vídeo. O público lotou o estacionamento 
e fi cou encantado com o espetáculo de 
luzes e cores.

Praça Olímpica
A Praça Olímpica, no Centro, foi 

também local de muita diversão, com ati-
vidades desenvolvidas diariamente para 
crianças e jovens, além de uma grande 
árvore de Natal confeccionada a partir do 
tema Folia de Reis. Com estrutura para 
grandes shows, um palco foi montado pelo 
Sesc para abrigar espetáculos de dança e 
musicais com artistas locais e renomados 
como Elba Ramalho, Alceu Valença e 
Geraldo Azevedo em ‘O grande encontro’.

Teatro Municipal e Casa de 
Cultura

Ainda no Teatro Municipal e na 
Casa de Cultura teve as apresentações 
de teatro dos alunos dos cursos gratuitos 
da Secretaria de Cultura e da Escola de 
Música Villa-Lobos. Resultado: casa lota-
da todos os dias.

Texto:Gisele Barreto
AscomPMT

teresopolis.rj.gov.br


