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Passar as férias 
na praia já é coisa do 
passado para muitos 
turistas que procuram 
Petrópolis. Cercada por 
70% de Mata Atlântica, 
hotéis e pousadas da ci-
dade têm, a cada verão, 
ficado cada vez mais 
cheios com visitantes 
que vêm em busca do 
contato com o verde e 
a água doce das ca-

choeiras. E ainda tri-
lhas, passeios de bike, 
esportes de aventura, 
como rapel e escalada, e 
diversas atividades que 
contemplam as belezas 
naturais da Cidade Im-
perial caíram no gosto 
dos visitantes. O circuito 
de ecoturismo do muni-
cípio está entre os mais 
procurados neste início 
de ano.Pág 04
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 A Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos pede 
aos moradores que não des-
cartem restos de obras ou de 
jardinagem e móveis velhos 
nas calçadas e vias públicas. 
A retirada do entulho deve ser 
feita por meio do aluguel de 
caçambas em empresas que 
realizam este serviço.

“Pedimos aos morado-
res de nossa cidade que não 
joguem entulhos nas ruas. É 
preciso que todos se cons-
cientizem sobre o problema, 
pois o acúmulo desse material 
pode atrair roedores, animais 
peçonhentos...

Estudantes de baixa renda matriculados em ins-
tituições de ensino superior privadas já podem conferir 
o edital do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e 
do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). O 
documento foi publicado na quarta-feira (9) no Diário 
Ofi cial da União (DOU).                             Pág 04

O período do verão – entre dezembro e março – exige 
maior cuidado dos brasileiros em relação aos acidentes com 
escorpiões, já que o clima úmido e quente é considerado ideal 
para o aparecimento desse tipo de animal peçonhento, que 
se abriga em esgotos e entulhos. 
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Inscrições 
do Fies começam 
em 5 de fevereiro

Saúde alerta 
para picadas de escorpião, 
mais comuns no verão

No acumulado de 
2018, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) foi de 
3,75%, dentro da meta 
estipulada pelo governo 
federal, de 4,5% (com 
margem de erro de 1,5 
ponto percentual para 
mais ou para menos). 
Em dezembro, o Índice 
teve variação de 0,15%, a 
menor para o último mês 

do ano desde 1994, com 
o início do Plano Real. 
Os dados foram divulga-
dos nesta sexta-feira (11) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

O grupo de Alimen-
tação e Bebidas, com va-
riação positiva de 0,44%, 
foi responsável por quase 
¾ do IPCA de dezembro.

Trabalho realizado em Nova Friburgo vira referência 
nacional de prevenção a desastres naturais

Há oito anos, Nova Fri-
burgo passava por um dos 
momentos mais difíceis da sua 
história. O fenômeno climático 
que acometeu a cidade no dia 
11 de janeiro de 2011 mudou 
o perfi l de respostas às situa-
ções de risco do município. 
Para marcar a data, foram 
apresentados ao prefeito Re-
nato Bravo os seis manuais 
do Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia Nacional de 
Gestão Integrada de Riscos 
em Desastres (Gides), fruto 
da participação da cidade no 
Acordo de Cooperação Téc-
nica Internacional entre os 
governos do Brasil e Japão.

Preços dos combustíveis tiveram queda de 4,25% no último mês do ano Hotéis e pousadas oferecem atividades ligadas à natureza

 Marcelo Camargo

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Divulgação

Infl ação fecha 2018 em 
3,75% e fi ca abaixo do centro 
da meta fi xada pelo governo

“Medo do desemprego 
cai e brasileiros estão 

mais confi antes”, diz CNI

Circuito de ecoturismo 
é opção para o verão 

em Petrópolis

Prefeitura de 
Teresópolis pede 
a moradores que 
evitem o descarte 
de entulhos 
nas ruas

Os rumos da eco-
nomia deixaram os bra-
sileiros mais confiantes 
e satisfeitos com a vida. 
Levantamento da Con-
federação Nacional da 
Indústria (CNI) mostra 
que o medo do desem-
prego caiu 10,7 pontos 
de setembro a dezembro 
do ano passado, para 55 
pontos, o menor nível da 
série histórica, iniciada 

em 1996.
“O resultado posi-

tivo refl ete o otimismo e 
a confi ança que a maioria 
da população deposita no 
novo governo e também 
a percepção crescente de 
superação da crise econô-
mica, com perspectiva de 
aumento do crescimento 
econômico e queda do 
desemprego”, aponta o 
relatório.

Melhora da economia deixou famílias menos receosas quanto ao desemprego

Reprodução da Internet

por Remo Noronha

O Verso e o
 Reverso

Pág 04
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA Nº. 06/19

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

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para EXONERAR os servidores ocupantes 
de Cargo de Provimento em Comissão, na função de ASSESSOR PARLAMEN-
TAR-I, adiante relacionados e identifi cados:

1 – Daniela Moreira Vieira Monteiro – matrícula nº 00372, então 
nomeada à disposição do Vereador Humberto Menezes Caetano, através da 
Portaria nº 34/18; 

2– Edna Maura Cardoso Cytrangulo Vieira, matrícula n° 00355 à dis-
posição da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, através da portaria nº 08/18; e

EXONERAR TAMBÉM A ASSESSORA PARLAMENTAR - II, 
adiante relacionada e identifi cada:

3 – Terezinha Corrêa da Cruz – matrícula nº 00344, então nomeada à 
disposição do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, através da portaria 
nº 04/17.

A presente portaria terá efeito retroativo a partir do dia 01 de janeiro 
de 2019.

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

Carmo-RJ, 10 de janeiro de 2019

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº.07/19

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

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para NOMEAR o Sr. JOSÉ ROBERTO DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, maior, vigia, segundo grau completo, residente na 
Rua Antônio José Braga Monteiro, centro de Carmo – RJ, (Cep: 28640-000) para 
ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR - I 
desta Casa Legislativa, à disposição da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura.

A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 1º de janeiro 
de 2019. 

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

Carmo-RJ, 10 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº. 08/19

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

RESOLVE

Baixar a presente Portaria para NOMEAR o Sra. CAMILA PISNO 
REZENDE ALMEIDA, brasileiro, casada, curso técnico de segurança do traba-
lho, ensino médio, residente na Rua Benjamim Avelino Lopes, nº 169, Vale do 
Emboque, em Carmo – RJ, (Cep: 28640-000) para ocupar o Cargo de Provimento 
em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR -I I desta Casa Legislativa, à 
disposição da Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro.

A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 1º de janeiro 
de 2019. 

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

Carmo-RJ, 10 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

CONTRTADO: JOSÉ RICARDO FARIA XAVIER

DO OBJETO: Locação para fi m não residencial das salas nº 202, 301, 
302 e 303  do prédio nº 128 da rua Cônego Gonçalves, centro de Carmo-RJ, ao 
lado do prédio desta sede desta Câmara Municipal.

DO VALOR: O valor do aluguel mensal será de R$ 1.474,33 e o valor 
total anual será de R$ 17.691,96.

DO PERÍODO/PRAZO: 1º/01/2019 até 31/12/2019 (doze meses). 

DO PAGAMENTO: O aluguel será pago mensalmente nos dez (10) 
primeiros dias úteis subseqüentes ao vencido, na Secretaria da Câmara Municipal.

DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida 
nota de empenho global .

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das do-
tações Orçamentárias Próprias. Classificação funcional programática nº 
0000.010310132.001 e o Código de Despesa de nº 3390.36.00.

DISPENSA LICITAÇÃO: Nos termos do art. 24, X da Lei 8.666/93, 
atualizada pela Lei nº 9.032/95, foi declara a dispensa de licitação.

PROCESSO N.º 03/19.

DATA: 15/01/2019.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

CONTRTADO: ADILSON DA SILA FENOS

DO OBJETO: Locação para fi m não residencial dos apartamentos de 
nº 203 e 204, com 5 salas,  do prédio nº 25 Rua Martinho Campos, no centro 
da cidade do Carmo-RJ (Cep: 28640-000) próximo ao prédio sede desta Casa 
Legislativa, para servir de Gabinetes dos Vereadores.

DO VALOR: O valor do aluguel mensal será de R$ 1.700,00 e o valor 
total do período de seis (6) meses será de R$ 10.200,00.

DO PERÍODO/PRAZO: 1º/01/2019 até 31/12/2019. 

DO PAGAMENTO: O aluguel será pago mensalmente nos dez (10) 
primeiros dias úteis subseqüentes ao vencido, na Secretaria da Câmara Municipal.

DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida 
nota de empenho global.

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das do-
tações Orçamentárias Próprias. Classificação funcional programática nº 
0000.010310132.001 e o Código de Despesa de nº 3390.36.00.

DISPENSA LICITAÇÃO: Nos termos do art. 24, X da Lei 8.666/93, 
atualizada pela Lei nº 9.032/95, foi declara a dispensa de licitação.

PROCESSO N.º 04/19.

CONTRATO Nº 04/19.

DATA: 15/01/2019.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLA-
NO DE SAÚDE

DA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO – CNPJ 
Nº 01004783/0001-44.

DA CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE 
JULHO – ME      CNPJ nº . CNPJ sob o nº 16.608.812/0001-54.

DO OBJETO: Contratação de Plano de Saúde aos servidores públicos 
efetivos que estejam em atividade na Câmara Municipal de Carmo – RJ, de 
conformidade com as condições e limites estabelecidos na mencionada Lei nº 
1.619 de 18/02/2014 do Município de Carmo RJ.

DO PRAZO: O prazo do presente contrato começa no dia 01 de janeiro 
de 2019 para terminar em 31 de dezembro de 2019.

DA FINALIDADE E DO CUSTEIO: O Plano de Saúde de que trata 
a Lei nº 1.619 de 18/02/15 será parcialmente custeado pela Câmara Municipal 
de Carmo da seguinte forma:

I – para servidores com vencimentos base até R$ 1.500,00 – 75% do 
valor do Plano;

II – para servidores com vencimento base entre R$ 1.501,00 a R$ 
2.000,00 – 65% do valor do Plano;

III – para servidores com vencimento base acima de R$ 2.001,00 – 
50% do valor do plano.

DO EMPENHO: Para atender as despesas objeto do presente contrato, 
foi emitida a Nota de Empenho global, sendo o crédito pelo qual correrá a despesa 
terá a classifi cação funcional programática do trabalho de nº 0000.010310132.001, 

código da despesa nº 3.3.9.0.39.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) 
de conformidade com o inciso V do art. 55, da LF nº . 8.666/93.

Para atender as despesas deste contrato, foi emitida nota de empenho 
global. 

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à  contas das dotações 
Orçamentárias Próprias.

DO PROCESSO: O presente Contrato teve origem através do Processo 
de inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, II da Lei Federal nº. 8.666/93.

PROCESSO: 06/19. 

CONTRATO: 06/19

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Processo nº 03/19

HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Presidente:

Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº 
03/19, com base no art. 24, X da Lei nº 8.66/93, atualizada pela Lei nº 9.032, 
de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para contratar a locação não 
residencial das salas de nº 202, 301, 302 e 303 do prédio nº 128, da Rua Cônego 
Gonçalves, no centro desta cidade de Carmo-RJ, ao lado do prédio sede desta 
Câmara, para o uso como dependência desta Casa, pelo período de doze (12) 
meses, a contar de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, pelo valor 
total de R$ 16.691,96, a serem pagos ao Sr. JOSÉ RICARDO DE FARIA XA-
VIER em seis parcelas mensais de R$ 1.474,33, valor este inferior ao atribuído 
pela comissão de avaliação.

Carmo-RJ, 14 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Processo nº 04/19.

HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Presidente,

Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº 05/28, 
com base no art. 24, X da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 9.032, 
de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para contratação do Sr. 
ADILSON DA SILVA FENOS, brasileiro, separado judicialmente, residente na 
Rua Francisco Lourenço Alves, 285 – fundos, em Carmo – RJ (Cep: 28640-00) 
a locação dos apartamentos de nºs. 203 e 204, com cinco (5) salas cada um, 
do prédio nº 25 da Rua Martinho Campos, no centro da cidade de Carmo – RJ 
(Cep: 28640-000), próximo ao prédio sede desta Casa Legislativa, para servir 
de Gabinetes dos Vereadores.,  pelo período de seis (6) meses, a contar da data 
de 01 de janeiro de 2019, devendo terminar em 31 de dezembro de 2019, no 
valor total de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), a serem pagos em doze 
(12) parcelas mensais de R$ 1.700,00. (um mil e setecentos reais) cada uma, nos 
termos do referido contrato.

Carmo – RJ, 14 de janeiro de 2019.

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Processo nº 06/19.

HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Presidente,

Homologo a inexigibilidade de licitação a que se refere o processo 
nº 01/16, em epígrafe, com base no art. 25, II da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atu-
alizada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, 
para renovar o contrato do Plano de Saúde aos servidores públicos efetivos em 
atividade na Câmara Municipal de Carmo – RJ, de conformidade com as con-
dições e limites estabelecidos na Lei nº 1.619, de 18 de fevereiro de 2014 deste 
município, com a SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO – ME 
– CNPJ nº 16.608.812/0001-54, empresa privada, com sede na cidade de Além 
Paraíba – MG, na Av. Dezoito de Julho, 227, registrada na ANS sob o nº 41372, 
com objetivo de Contratação de Plano de Saúde aos servidores públicos efetivos 
que estejam em atividade na Câmara Municipal de Carmo – RJ, de conformi-
dade com as condições e limites estabelecidos na mencionada Lei nº 1.619 de 
18/02/2014 do Município de Carmo RJ, pelo período de 1º de janeiro de 2019 
até 31 de dezembro de 2019, considerando as justifi cativas na peça inicial deste 
processo (requisição), bem como dos documentos juntados aos autos, assim como 
da carta de disponibilidade orçamentária para o empenho. 

Carmo, 14 de janeiro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

www.correiodaserra.net.br
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 007/2019, de 09 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Cleyton Teixeira Rodrigues, para exercer o Cargo em Comis-
são de Assessor Especial da Mesa Diretora, Simbolo DAS-V, de acordo com a Lei 
Municipal n.º 1.446/18, de 14 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 
de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 09 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 008/2019, de 09 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Luciana da Silva Azevedo, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assessor Especial da Mesa Diretora, Simbolo DAS-V, de acordo com a Lei 
Municipal n.º 1.446/18, de 14 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 
de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 09 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 009/2019, de 09 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Nomear, Taciana Barcellos Caldeira, para exercer o Cargo em Comis-
são de Assistente de Plenário, Simbolo DAS-II de acordo com a Lei Municipal n.º 
1.446/18, de 14 de dezembro de 2018, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Presidente, em 09 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 010/2019, de 09 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

Cessar os efeitos, a partir desta data, da Portaria n.º 018/2017, de 02 de 

janeiro de 2017 e, designar, os servidores do quadro permanente, Jane Bessa da Silva 
Souza, Contabilista, matrícula n.º 1.074-0 e José Roberto Pereira da Costa, Técnico 
em Contabilidade, matricula n.º 3017-1, e de acordo com o disposto no Inciso VIII, 
do art. 7º da Resolução n.º 085/94, de 24/03/1994, designar, também, Ângelo Costa 
Machado, Diretor Geral, matrícula n.º 8.431-0, para constituirem a Comissão de 
Liquidação de Despesa da Câmara Municipal de Cantagalo.

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

Gabinete do Presidente, em 09 de janeiro de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Portaria nº 011/2019, de 09 de janeiro de 2019.

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

Resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 00/2018, de 15 de janeiro de 2018, 
e NOMEAR os Servidores do Quadro Permanente, Andréia Guerra Pimentel, Agente 
Legislativo, Matrícula nº 3.016-3, Alex de Oliveira Santos, Guarda Legislativo, 
Matrícula nº 3.018-0, e Taciana Barcellos Caldeira, Assistente de Plenário, Matrícula 
nº 8.463-0, para, sob a presidência da primeira, constituir a Comissão Permanente 
de Licitações do Poder Legislativo de Cantagalo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete do Presidente, em 09 de janeiro de 2019.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, alterações posteriores e artigo 1º, 
inciso II, alínea “a”, do Decreto Federal nº 9.412/18, as despesas 
abaixo especifi cadas:

Processo nº: 001/2019
Nome do credor: Telemar Norte Leste S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0001-79
Endereço: Rua do Lavradio, 71 – Centro - Rio de Ja-

neiro/RJ
Objeto: Serviços telefônicos: ligações locais e interur-

banas durante o Exercício de 2019.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

rídica
Valor Estimado: R$ 17.000,00

Processo nº: 002/2019
Nome do credor: CLARO S.A.
CNPJ / CPF: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Henri Dunant, 780 – Santo Amaro – São 

Paulo/SP
Objeto: Serviços telefônicos: ligações interurbanas 

durante o Exercício de 2019.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

rídica
Valor Estimado: R$ 5.000,00

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro inexigível a licitação na forma do art. 25, caput, 
da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo 
especifi cada:

Processo nº: 003/2019
Nome do credor: Energisa Minas Gerais – Distribuidora 

de Energia S/A
CNPJ / CPF: 19.527.639/0067-84
Endereço: Rua Francisco Pereira dos Santos, 14 – Cen-

tro – Sumidouro/RJ
Objeto: Serviços de energia elétrica durante o Exercício 

de 2019.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

rídica
Valor Estimado: R$ 15.000,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, alterações posteriores e artigo 1º, 
inciso II, alínea “a”, do Decreto Federal nº 9.412/18, as despesas 
abaixo especifi cadas:

Processo nº: 004/2019

Nome do credor: Banco do Brasil S/A 
CNPJ / CPF: 00.000.000/5052-00
Endereço: Rua Dr. Hildebrando R. de Moura, 58 – Cen-

tro - Sumidouro/RJ
Objeto: Tarifas Bancárias durante o Exercício de 2019.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Estimado: R$ 3.000,00

Processo nº: 005/2019
Nome do credor: Cartório do Ofício Único do Município 

de Sumidouro
CNPJ / CPF: 16.526.765/0001-08
Endereço: Rua João Amâncio, 109 - Centro – Sumi-

douro/RJ
Objeto: Serviços Cartorários durante o Exercício de 

2019.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Estimado: R$ 1.070,66

Processo nº: 006/2019
Nome do credor: Padaria e Lan. A Favorita da 10 de 

Junho Ltda-ME
CNPJ / CPF: 04.818.108/0001-47
Endereço: Rua 10 de Junho, 223 - Centro – Sumidouro/

RJ
Objeto: Gêneros de alimentação.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor Estimado: R$ 700,00

Infl ação fecha 2018 em 3,75% e fi ca abaixo 
do centro da meta fi xada pelo governo

No acumulado de 2018, o Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi de 3,75%, dentro da 
meta estipulada pelo governo federal, de 
4,5% (com margem de erro de 1,5 ponto 
percentual para mais ou para menos). 
Em dezembro, o Índice teve variação de 

0,15%, a menor para o último mês do ano 
desde 1994, com o início do Plano Real. 
Os dados foram divulgados na última 
sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

O grupo de Alimentação e Be-
bidas, com variação positiva de 0,44%, 

foi responsável por quase ¾ do IPCA de 
dezembro. Os grupos de Transportes e 
Habitação, no entanto, puxaram o índice 
para baixo, ao apresentarem quedas de 
0,54% e 0,15%, respectivamente.

Nos transportes, contribuiu de-
cisivamente no resultado a variação 

negativa de 4,25% nos preços dos com-
bustíveis, com destaque para gasolina 
(-4,80%), óleo diesel (-3,45%) e etanol 
(-2,70%). Em habitação, o desempenho 
foi infl uenciado principalmente pela que-
da no preço da energia elétrica (-1,96%).

Já o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) apresentou, em 
dezembro, variação de 0,14%. Ao lado de 
2016, trata-se da menor alteração desde 
o Plano Real. No acumulado do ano, o 
índice fi cou em 3,43%.

Governo do Brasil, 
com informações do IBGE

O período do verão – entre dezem-
bro e março – exige maior cuidado dos 
brasileiros em relação aos acidentes com 
escorpiões, já que o clima úmido e quente 
é considerado ideal para o aparecimento 
desse tipo de animal peçonhento, que se 
abriga em esgotos e entulhos. A limpeza do 
ambiente e a adoção de hábitos simples, 

de acordo com o Ministério da Saúde, são 
fundamentais para prevenir picadas.

No ambiente urbano, a orientação para 
evitar a entrada de escorpiões em casas 
e apartamentos é usar telas em ralos de 
chão, pias e tanques, além de vedar frestas 
nas paredes e colocar soleiras nas portas. 
Os cuidados incluem ainda afastar camas 

e berços das paredes e vistoriar roupas e 
calçados antes de usá-los. Já em áreas 
externas, a principal dica é manter jardins 
e quintais livres de entulhos, folhas secas 
e lixo doméstico.Também é importante 
manter todo o lixo da residência em sacos 
plásticos bem fechados para evitar baratas, 
que servem de alimento e, portanto, atraem 

os escorpiões. Outra recomendação é 
manter o gramado sempre aparado, não 
colocar a mão em buracos, embaixo de 
pedras ou em troncos apodrecidos e usar 
luvas e botas de raspas de couro na hora 
de manusear entulhos e materiais de 
construção e em atividades de jardinagem.

O ministério não recomenda o uso de 

produtos químicos como pesticidas para o 
controle de escorpiões. “Estes produtos, 
além de não possuírem, até o momento, 
efi cácia comprovada para o controle do 
animal em ambiente urbano, podem fazer 
com que eles deixem seus esconderijos, 
aumentando a chance de acidentes”, 
informou.

Saúde alerta para picadas de escorpião, mais comuns no verão
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Trabalho realizado em Nova Friburgo 
vira referência nacional de prevenção a 

desastres naturais

Prefeitura de Teresópolis pede a moradores que 
evitem o descarte de entulhos nas ruas

“Medo do desemprego cai e brasileiros estão mais 
confi antes”, diz CNI

Há oito anos, Nova Friburgo pas-
sava por um dos momentos mais difíceis 
da sua história. O fenômeno climático 
que acometeu a cidade no dia 11 de ja-
neiro de 2011 mudou o perfi l de respos-
tas às situações de risco do município. 
Para marcar a data, foram apresentados 
ao prefeito Renato Bravo os seis ma-
nuais do Projeto de Fortalecimento da 
Estratégia Nacional de Gestão Integrada 
de Riscos em Desastres (Gides), fruto 
da participação da cidade no Acordo de 
Cooperação Técnica Internacional entre 
os governos do Brasil e Japão.

A apresentação dos documentos 
ao prefeito foi feita pelos subsecretários 
de Obras, Luiz Claudio Gonçalves; Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, 
Alexandre Sanglard; de Defesa Civil, 
Robson Teixeira, e de Desenvolvimento 
Econômico, Walter Thuller.

Juntamente com Petrópolis e 
Blumenau, Nova Friburgo ingressou 
no projeto como cidade-piloto em 
2013 para capacitar representantes 
visando a construção de ferramen-
tas para diagnosticar áreas de risco, 
planejamento urbano e proposição 
de políticas preventivas a desastres 
naturais. O trabalho de transferência 

de tecnologia internacional envolveu 
equipes multidisciplinares das esferas 
municipal, estadual e federal, além de 
universidades. Todo este estudo re-
sultou no lançamento de seis manuais 
sobre sistema de alertas, ruptura de 
encostas, mapeamento de risco, movi-
mentação de massas, fl uxo de detritos 
e planejamento urbano.

O protagonismo de Nova Fribur-
go no projeto trouxe uma diferenciação 
da cidade em relação aos demais muni-
cípios com áreas de risco no país. Entre 
os avanços, estão a conclusão de obras 
de contenção em encostas, dragagem 
de rios e a implantação do sistema de 
alerta e alarme. Agora, o município entra 
em outra etapa do Gides e busca a con-
tinuidade dos estudos, focando em um 
processo de fi scalização e educação, 
preparando o poder público e população 
para aplicar os instrumentos traçados 
pelos manuais.

Para a Prefeitura de Nova Fri-
burgo, o esforço de fortalecimento das 
estratégias de prevenção aos desastres 
vai além e já fi gura na nova Lei Orgânica 
e nos dispositivos orçamentários das 
secretarias envolvidas neste enfren-
tamento, como Meio Ambiente, Obras 

e Defesa Civil. Sensibilizado com o 
resultado, o prefeito Renato Bravo disse 
que vai buscar recursos fi nanceiros para 
continuidade destas ações.

“Tudo isso o que a gente conse-
guiu instituir como medida de prevenção 
está perfeitamente alinhado com as 
propostas apresentadas pelas novas 
gestões do Estado do Rio de Janeiro e 
do Governo Federal. O nosso objetivo 
não é fi car apenas no discurso. Vamos 
buscar mais parcerias para estruturar 
os setores responsáveis e iniciar a 
execução do que está estabelecido nos 
manuais aqui na cidade. O que aconte-
ceu em 2011 foi tão marcante que ilustra 
os manuais e esse material será usado 
como orientação para todos os outros 
municípios brasileiros. O maior com-
promisso da nossa gestão é preservar 
vidas”, destacou o Renato Bravo.

As informações contidas nos 
manuais serão compartilhadas com os 
Ministérios Públicos Estadual e Fede-
ral em um seminário, que ainda será 
agendado e, posteriormente, com a 
sociedade civil e imprensa, para replicar 
o conhecimento sobre a condição da 
cidade pós fenômeno climático de 2011.

novafriburgo.rj.gov.br

A Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos pede aos moradores que não 
descartem restos de obras ou de jardina-
gem e móveis velhos nas calçadas e vias 
públicas. A retirada do entulho deve ser 
feita por meio do aluguel de caçambas 
em empresas que realizam este serviço.

“Pedimos aos moradores de nossa 
cidade que não joguem entulhos nas ruas. 
É preciso que todos se conscientizem 
sobre o problema, pois o acúmulo desse 
material pode atrair roedores, animais 
peçonhentos, insetos. Além disso, os 
caminhões são adaptados somente para 
o recolhimento de lixo domiciliar”, frisou 

o secretário de Serviços Públicos, Beto 
Calixto.

Recolher o lixo domiciliar e garantir 
a manutenção do espaço comum a todos, 
como ruas e praças, é responsabilidade do 
poder público, mas não depositar entulhos, 
ou seja, tudo o que não é lixo domiciliar, 
como móveis e restos de obras e de jar-
dinagem, em ruas e calçadas, é um ato 
de cidadania.

De acordo com a Lei Municipal 
1.877/98 e o Decreto 2.598/98, a orien-
tação e a fi scalização sobre o descarte 
irregular de materiais nas ruas cabem 
à Prefeitura. Se o morador persistir em 

cometer a infração, as secretarias de 
Fazenda, de Meio Ambiente ou de Saúde 
são acionadas, conforme o tipo de mate-
rial descartado irregularmente, para que 
sejam efetuadas notifi cações e multas.

A Prefeitura solicita que o morador 
que tiver o conhecimento do descarte 
irregular de materiais denuncie, anoni-
mamente, por meio da Ouvidoria Geral: 
(21) 2742-3352 ramal 257; pelo e-mail 
ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br ou pelo 
e-Ouve (https://eouve.com.br/), aplicativo 
da Ouvidoria, que também está disponível 
no Google Play e App Store.

teresopolis.rj.gov.br

Os rumos da economia deixaram 
os brasileiros mais confi antes e satisfeitos 
com a vida. Levantamento da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) mostra 
que o medo do desemprego caiu 10,7 
pontos de setembro a dezembro do ano 
passado, para 55 pontos, o menor nível da 
série histórica, iniciada em 1996.

Ao mesmo tempo, o levantamento 
mostrou que o índice de satisfação com a 

vida subiu 2,7 pontos no mesmo período, 
para 68,6 pontos. 

“O resultado positivo reflete o 
otimismo e a confi ança que a maioria 
da população deposita no novo gover-
no e também a percepção crescente 
de superação da crise econômica, com 
perspectiva de aumento do crescimento 
econômico e queda do desemprego”, 
aponta o relatório.

Segundo o levantamento, o medo 
do desemprego caiu em todas as regiões 
brasileiras, com destaque para o Sul, que 
registrou uma queda de 16,9 pontos no 
indicador. O receio com a desocupação 
caiu tanto em famílias de maior renda 
quanto em famílias com renda de um até 
cinco salários mínimos.

Governo do Brasil, 
com informações da CNI

O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Não
Não me chame assim
Logo hoje que estou tão espalhado
Cacos de vidro pelo chão.

Tento não parecer
Com um velho
Que usava álcool como espada
Para se dividir em dois.

Não sou tão pobre assim
Comprei tantas máscaras
Que não sei qual devo usar.

Esqueci o meu rosto
Perdido por aí outro dia.
Enquanto colava uns pedacinhos

No esforço de ser um.

ÍNTEGRO

Estudantes de baixa renda matri-
culados em instituições de ensino supe-
rior privadas já podem conferir o edital 
do Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies) e do Programa de Financiamento 
Estudantil (P-Fies). O documento foi 
publicado na quarta-feira (9) no Diário 
Ofi cial da União (DOU). Com prazo entre 
5 e 12 de fevereiro, as inscrições para o 
primeiro semestre podem ser feitas pela 
página do programa na internet.

O Fies atende estudantes cuja 
renda familiar por pessoa seja de até 
três salários mínimos; por isso, não há 
cobrança de juros sobre as parcelas do 
fi nanciamento. No caso do P-Fies, o va-

lor máximo para se inscrever é de cinco 
salários mínimos. Nessa modalidade, as 
taxas de juros variam conforme a renda 
dos inscritos.

Nota superior a 450 no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e 
redação acima de zero são quesitos 
para participar. Além disso, quem está 
inadimplente ou que já tenha sido con-
templado não pode participar. O resul-
tado desta chamada será divulgado em 
18 de fevereiro.

Contratação
Após esta etapa de pré-seleção, 

os candidatos que forem chamados 

passam para a fase de complementação 
da inscrição. É nesse momento que o 
fi nanciamento do curso é contratado. 
Para os inscritos no Fies, é necessário 
acessar a página do programa, e confi r-
mar os dados entre 19 e 25 de fevereiro. 
Quem não for selecionado no Fies, vai 
para a lista de espera e é convocado se 
as vagas não forem preenchidas.

Já para quem conseguir a vaga 
via P-Fies deve procurar a Comissão 
Permanente de Supervisão e Acompa-
nhamento (CPSA) da instituição para 
validar as informações no dia seguinte 
à pré-seleção.

 Ministério da Educação

Inscrições do Fies começam em 5 de fevereiro

Circuito de ecoturismo 
é opção para o verão 

em Petrópolis
Passar as férias na 

praia já é coisa do passado 
para muitos turistas que pro-
curam Petrópolis. Cercada 
por 70% de Mata Atlântica, 
hotéis e pousadas da cidade 
têm, a cada verão, ficado 
cada vez mais cheios com 
visitantes que vêm em busca 
do contato com o verde e a 
água doce das cachoeiras. 
E ainda trilhas, passeios de 
bike, esportes de aventura, 
como rapel e escalada, e 
diversas atividades que con-
templam as belezas naturais 
da Cidade Imperial caíram no 
gosto dos visitantes. O circui-
to de ecoturismo do município 
está entre os mais procura-
dos neste início de ano.

Neste período de fé-
rias escolares e com dias 
de céu azul, principalmente 
crianças e adolescentes têm 
aproveitado as opções liga-
das à natureza em Petrópolis.

Caminhadas, trek-
king, mountain bike (são mais 
de 200 quilômetros de trilha), 
trailrun, corridas a pé, off
-road, canyoning, cabo aéreo, 
além de cavalgada, observa-
ção de aves (birdwatching), 
vôo livre, passeios de jeep, 
são algumas das atividades 
oferecidas no município que 
estão ligadas à natureza.

A Pousada Paraíso, 
que fi ca em Pedro do Rio, tem 
contado com quartos cheios 
nestes dias de verão, com 
cerca de 90% de ocupação 
na primeira semana de janei-
ro e 80% nesta segunda. As 
atividades ao ar livre estão 
entre os principais motivos 
pelos quais os turistas es-
colhem o lugar. “Temos uma 
área verde muito grande, 
são oito nascentes dentro 
da pousada. Todos vêm pro-
curando esse contato com a 
natureza, que é muito exube-
rante aqui. O hóspede pode 
contar com várias atividades, 
como trilhas, rapel, escalada, 
além da contemplação dos 
pássaros – são mais de 270 
espécies catalogadas dentro 
da pousada. O verão é um 
período muito bom para nós. 

Está bem movimentado”, frisa 
a proprietária, Vanda Ferraz.

O secretário da Tu-
rispetro, Marcelo Valente, 
explica que Petrópolis recebe 
turistas de perfi s diferentes. 
“Temos quem chega procu-
rando pelo circuito histórico-
cultural, que é o mais conhe-
cido, mas também muitos 
visitantes que vêm em busca 
do descanso e encontram 
isso nos lugares que estão 
ligados à natureza. Toda 
beleza natural que temos 
na cidade também chamam 
a atenção dos visitantes”, 
destaca.

Os parques da cidade 
estão entre as opções para 
este verão. No Parque Nacio-
nal da Serra dos Órgãos (Par-
naso), é possível observar a 
fauna e a fl ora da Mata Atlân-
tica, fazer caminhadas e tomar 
banho nas cachoeiras. Já no 
Centro Histórico, a opção é o 
Parque Natural Municipal Pa-
dre Quinha, conhecido como 
Parque da Ipiranga. O local 
conta com uma área verde 
privilegiada para caminhada, 
piqueniques, entre outras 
atividades ao ar livre.

Outro tipo de turismo 
que faz sucesso entre os 
visitantes de Petrópolis são 
os circuitos ecorrurais. O 
município conta com quatro 
principais circuitos: Araras-Vi-
deiras, dentro de um ambien-
te natural preservado, com 
passeios organizados de bi-
cicleta, de jeep e caminhadas 
nas montanhas; Caminhos do 
Brejal, que é considerado pe-
los turistas e veranistas como 
um pequeno paraíso rural, 
com plantações de flores, 
ervas aromáticas, hortaliças 
e legumes, que fi zeram da 
a região uma referência na 
agricultura orgânica; Pedras 
do Taquaril, com uma região 
rodeada por serras a leste 
e a oeste, com caminhadas 
por belas trilhas guiadas, re-
feições em meio à natureza, 
piscinas naturais; e Vale do 
Bonfin, que tem como seu 
principal atrativo o Parnaso.

petropolis.rj.gov.br


