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O gove rnado r 
Wilson Witzel participou 
neste sábado (16/03), 
em Belo Horizonte, de 
reunião com seis gover-
nadores que resultou 
na formação do COSUD 
(Consórcio Sul e Sudes-
te), que vai integrar es-
forços em diversas áreas 
de atuação dos governos 
dos estados do Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Para-
ná e Santa Catarina.

- Este momento 
histórico de formação do 
COSUD vai ser extrema-
mente importante porque 
poderemos trazer, dentro 
desse consórcio, investi-
mentos de infraestrutura 
e assim, gerar mais em-
pregos e mais renda.
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A Prefeitura de Nova 
Friburgo já agendou quatro 
das sete licitações que se-
rão realizadas para aquisi-
ção de equipamentos que 
vão equipar e modernizar 
o Hospital Municipal Raul 
Sertã. Os recursos para 
concretização destas com-
pras, no montante de R$ 10 
milhões, são provenientes 
do Ministério da Saúde e 
foram repassados ao Mu-
nicípio por meio de trans-
ferência voluntária.

O Rio de Janeiro aderiu ao “Programa Stopo-
ver”, lançado pela companhia aérea portuguesa TAP. 
O acordo assinado pelo secretário de Estado de Turis-
mo, Otavio Leite, com a companhia consiste em pos-
sibilitar ao turista conhecer pelo menos dois destinos, 
sem custos adicionais.                                           Pág 03

Iniciada no dia 10 de janeiro e encerrada na última se-
mana, a Operação Verão da Lei Seca registrou uma redução 
em 56,39% de motoristas alcoolizados nas blitzes diurnas com 
relação ao registrado no ano passado. O número de condu-
tores que apresentaram sinais de embriaguez caiu de 1.362, 
em 2018, para 768, este ano.                                        Pág 03

Já estão disponíveis os agendamentos de licencia-
mento anual sem vistoria para veículos com fi nal de placa 
1, que deverão ser feitos através do site do Detran ou pelo 
teleatendimento. Os veículos com fi nal de placa 1 terão até o 
dia 28 de junho para realizar o licenciamento. 
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Programa de Companhia 
Aérea vai impulsionar 
turismo no Estado

Lei Seca registra 
queda de 56% de 
alcoolizados no verão

Detran realiza agendamentos 
para licenciamento anual 
sem vistoria

O melhor presente 
de aniversário de Petrópolis 
é estar com as contas públi-
cas sendo saneadas. Com 
dívidas sendo pagas e salá-
rios em dia. Petrópolis che-
ga a 176 anos recebendo 2 
milhões de turistas, sendo 
considerada a cidade mais 
segura do estado entre os 
municípios com mais de 
100 mil habitantes e com 
aumento de arrecadação 

– 32% a mais só de ICMS 
-  o que demonstra a recu-
peração econômica das 
mais de 10 mil empresas 
da cidade. Isto garante po-
der gerir a cidade e deixar 
para as gerações futuras 
o caminho pavimentado 
para o desenvolvimento. A 
cidade contabiliza mais de 
R$ 119 milhões de dívidas 
pagas.

Nova Friburgo terá torneio 
de Futsal amador neste ano

Em 2019, Nova Friburgo 
receberá uma grandiosa disputa 
esportiva voltada para o desenvol-
vimento do futebol amador. O 1° 
Torneio Regional de Futsal Amador 
vai reunir cerca de 1.800 atletas 
competindo nas modalidades Juve-
nil e Adulto. O evento será realizado 
pela Prefeitura de Nova Friburgo, 
por meio da Secretaria de Esportes, 
e o Ministério do Esporte.

O torneio ainda não tem 
data confi rmada mas a expectativa 
é que ele ocorra em maio, encer-
rando o ano de comemoração do 
bicentenário da cidade. O cronogra-
ma prevê a realização de 186 jogos, 
envolvendo 100 equipes. Pelo me-
nos 30 delas serão de municípios 
da Região Centro Norte Fluminense 
e as demais representarão Nova 
Friburgo.

O maior presente à população está sendo preparado e quase pronto: as 776 unidades do Vicenzo Rivetti. Governador Wilson Witzel durante o encontro dos Governadores em Belo Horizonte, Minas Gerais

Foto: Divulgação / petropolis.rj.gov.br
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Petrópolis completa 176 anos 
e Prefeitura demonstra, 
com contas saneadas,
 respeito à população

Macuco recebe 
importante maquinário para 
o desenvolvimento agrícola 

do município

Witzel participa, 
em MG, da reunião 

de criação do COSUD

Licitações 
para aquisição 
de equipamentos 
destinados ao 
Hospital Raul 
Sertã acontecem 
em abril

A Prefeitura Mu-
nicipal de Macuco, por 
meio da Secretaria de 
Agricultura, recebeu um 
importante maquinário 
para o desenvolvimento 
agrícola do município, 
para benefi ciar pequenos 
produtores.

São um trator 4x4 
de 85 cavalos, duas car-
retas basculantes, um 
sulcador, duas grades 

aradoras hidráulicas, 
uma plantadeira aduba-
deira de três linhas e uma 
ensiladeira.

Para aqueles agri-
cultores do município que 
não possuem máquinas 
agrícolas, a Prefeitura 
disponibiliza através da 
secretaria municipal de 
agricultura os maquiná-
rios que precisarem.

Bruno Boaretto, Michele Bianchinni e Felipe Daflon

Foto: Divulgação / prefeituramacuco.rj.gov.br
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da 4ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 11 de março de 
2019.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezoito 
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente o nobre 
Vereador Humberto Menezes Caetano, com a presença dos demais Edis, sob a 
presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta a 4ª Sessão 
Ordinária do 1º Período, com a leitura da Ata da Sessão anterior, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade. O secretário da Mesa procedeu à leitura do 
Expediente do Dia, qual seja: Projeto de Lei n.º 018/2019, do Poder executivo, 
que Autoriza o pagamento do percentual de reajuste do piso salarial nacional 
ao magistério municipal de Carmo e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 
019/2019, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação de cargos comissiona-
dos na estrutura administrativa do Poder Executivo do Carmo e dá outras provi-
dências. Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2019, dos Vereadores Humberto 
Menezes Caetano e Marco Dalboni, que Concede Título de Cidadão Benemérito 
do Carmo ao Sr. Romulo Cezar Spinelli de Miranda. Indicação n.º 023/2019, do 
Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando capina 
e limpeza geral na Escola Estadual Luiza de Araújo Braz, localizada no distrito 
de Córrego da Prata. Indicação n.º 026/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. 
Prefeito solicitando reforma da quadra e do parque localizados no bairro Santo 
Antônio, nesta Cidade. Indicação n.º 027/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. 
Prefeito requerendo a troca das bandeiras localizadas na chegada da cidade, no 
bairro Infl uência. Indicação n.º 042/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga, 
ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando poda nas árvores localizadas na Rua Esperança 

Soares Senhorinho, no Bairro Santa Elisa. Indicação n.º 043/2019, do mesmo Ve-
reador, ao Exmo. Prefeito requerendo a retirada de entulhos de obras na Rua Nilo 
Passos, nesta Cidade. Indicação n.º 044/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. 
Prefeito solicitando a construção de muro de contenção na Rua Carlos Mesquita 
Soares, no Morro do Estado. Indicação n.º 054/2019, da Vereadora Rita Estefânia 
Gozzi Farsura, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando instalação de um bicicletário 
na praça Presidente Getúlio Vargas, nesta Cidade. Indicação n.º 055/2019, da 
mesma Vereadora, ao Exmo. Sr. Prefeito requerendo que seja realizado PL para 
desconto previdenciário na regências dos professores. Indicação n.º 056/2019, 
de todos os Vereadores, ao Exmo. Sr. Prefeito para que encaminhe a esta Casa 
Legislativa Projeto de Lei sobre concessão de anistia de juros e multas de tributos 
e taxas municipais. Pedido de Informação n.º 005/2019, da Vereadora Valquiría 
Aparecida Moraes, ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Educação, requerendo 
informações sobre a última vez que foi disponibilizado curso de capacitação para 
os profi ssionais da educação, que cuidam das crianças portadoras de necessidades 
especiais. Pedido de Informação n.º 006/2019, dos Vereadores Marco Dalboni, 
Juliano de Souza Braga, Rita Estefânia Gozzi Farsura, Romerito José Wermelinger 
Ribeiro, Annaclaudia Ribeiro Fernandes, Samuel Cássio Cunha, ao Sr. Provedor 
do Hospital Nossa Senhora do Carmo, requerendo informações quanto a possível 
contratação de fi rma terceirizada. Pedido de Informação n.º 007/2019, da Verea-
dora Annaclaudia Ribeiro Fernandes, a Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde, 
solicitando informações sobre onde está funcionando a ouvidoria da Secretaria 
municiapal de saúde. Moção n.º 016/2019, dos Vereadores Naziano Carvalho de 
Azevedo e Valquiria Aparecida de Moraes, de pesar pelo falecimento do Sr. Nelson 
Kropf Pereira. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 

018/2019 e 019/2019, bem como o de Resolução de n.º 001/2019, apresentados e 
lidos nesta Sessão, serão encaminhados para as comissões competentes para estudo 
e parecer, a partir desta reunião. Os Projetos de Lei de n.º 011/2019, que atualiza 
o valor do piso salarial doa agentes comunitários de saúde e agentes de combate 
à endemias de Carmo; de n.º 013/2019, que Dispõe sobre a criação, estruturação 
e funcionamento da Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência do 
Município de Carmo e dá outras providências; e de n.º 014/2019, que Altera a Lei 
1459/2012, para ratifi car o art. 6º concede prazo de 120 ( cento vinte) dias para 
regularização de bens imóveis, foram submetidos ao Plenário e aprovados por 
unanimidade. O projeto de Lei de n.º 015/2019, que Altera o valor da subvenção 
social ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, para o mês de Março de 2019, foi 
submetido ao Plenário e aprovado por 08 votos favoráveis, com 01 voto contrario 
do Vereador Juliano de Souza Braga. Os Projetos de Lei de n.º 003/2019, que 
Institui a Procuradoria Jurídica na estrutura administrativa da Câmara Municipal do 
Carmo e dá outras providências, e de n.º 004/2019, que Cria o cargo em comissão 
de Chefe do Setor de Informática da Câmara Municipal do Carmo e dá outras 
providências, foram submetidos ao Plenário e aprovados por 08 votos favoráveis, 
com abstenção, em ambos os projetos, do voto do Vereador Marco Dalboni. As 
Indicações, a moção e os Pedidos de Informação, apresentados e lidos nesta Sessão, 
foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo 
a registrar o Sr. Presidente encerrou a Sessão e mandou que eu, na qualidade de 
Secretária da mesma, lavrasse a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai 
devidamente assinada pelos Vereadores que compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 11 de março de 2019.

Petrópolis completa 176 anos e Prefeitura demonstra, 
com contas saneadas, respeito à população

O melhor presente de ani-
versário de Petrópolis é estar com 
as contas públicas sendo sanea-
das. Com dívidas sendo pagas e 
salários em dia. Petrópolis chega 
a 176 anos recebendo 2 milhões 
de turistas, sendo considerada 
a cidade mais segura do estado 
entre os municípios com mais de 
100 mil habitantes e com aumen-
to de arrecadação – 32% a mais 
só de ICMS -  o que demonstra a 
recuperação econômica das mais 
de 10 mil empresas da cidade. 
Isto garante poder gerir a cidade 
e deixar para as gerações futuras 
o caminho pavimentado para o 
desenvolvimento. A cidade con-
tabiliza mais de R$ 119 milhões 
de dívidas pagas à vista em dois 
anos, e outros R$ 258 milhões 
negociados e parcelados abaten-
do, assim, o ‘rombo’ de R$ 766 
milhões deixados por gestões 
anteriores.

O desafi o ainda é grande: 
colocar a casa em ordem e avan-
çar ao mesmo tempo. Assim, em 

dois anos, verbas federais que 
somam R$ 19 milhões foram 
conquistadas para a cidade por 
meio de emendas parlamentares 
e este ano mais R$ 8 milhões 
são previstos ainda no primeiro 
semestre.

É importante ter estes 
recursos porque a cidade pode 
avançar em obras e serviços. 
Hoje, o município tem as UBS 
de Araras e da Posse sendo 
fi nalizadas, a UPA dos distritos 
já sendo executada e uma série 
de intervenções em estrutura, 
encostas e segurança que estão 
sendo realizadas com verbas da 
União. A prestação de contas e 
a demonstração do bom uso dos 
recursos que já vieram abriram 
portas em Brasília. Os ministérios 
reconhecem o emprego correto 
dos recursos e fi cam ainda mais 
sensibilizados em apoiar mais 
ações.

Pela primeira vez desde 
2014, as férias de todo o funcio-
nalismo foram colocadas em dia. 

Petrópolis avançou ainda com 
salários e 13º em dia, com incor-
poração de abono de R$ 100 aos 
salários da Guarda Civil e ainda 
com mais 1.008 enquadramentos 
para a educação já feitos e outros 
1.664 em andamento para serem 
adicionados. Só em dívidas com 
os servidores em recolhimentos 
que deixaram de ser feitos e con-
signados, a prefeitura encontrou 
um rombo de R$ 119 milhões e já 
quitou R$ 68 milhões e parcelou o 
restante. Só a folha de pagamen-
to do funcionalismo soma R$ 525 
milhões por ano.

Petrópolis ainda recuperou  
R$ 134 milhões que estavam sen-
do perdidos de verbas federais e 
retomou obras abandonadas na 
habitação, creches, quadras, o 
Centro de Iniciação Esportiva do 
Caxambu e unidades de saúde. 
Era uma soma expressiva de di-
nheiro que a cidade não iria mais 
ver e agora está transformando 
estas estruturas em realidade. A 
cidade tem a UBS de Araras em 

fase fi nal, a UBS da Posse que 
fi naliza em dois meses e a UPA 
dos distritos que inicia operação 
no primeiro semestre. São ações 
importantes para os distritos onde 
residem perto de 100 mil pes-
soas. Trazer recursos e utilizar 
verbas próprias para essas ações 
são essenciais para atender a 
população que mais precisa. En-
tão, o desafi o foi pagar dívidas e 
conquistar o que era necessário 
para obras como estas.

O orçamento também pre-
cisou ser revisto. Este ano a 
Prefeitura aplica R$ 374 milhões 
na Saúde, mais de 31% de todo o 
orçamento  para conseguir aten-
der a população com 1,3 milhão 
de consultas, exames, cirurgias e 
procedimentos, número alcança-
do em 2018. E tem ainda 42 mil 
alunos com merenda de qualida-
de e a cidade vai aplicar R$ 12 
milhões em 2019 só na compra 
de alimentos para as escolas.

O maior presente à po-
pulação está sendo preparado e 

quase pronto: as 776 unidades 
do Vicenzo Rivetti. Petrópolis 
nunca teve uma política habita-
cional consistente e a prefeitura 
conseguiu alcançar este objetivo. 
O município entregou já 96 apar-
tamentos na Posse, reformou 24 
que foram entregues de forma 
inadequada no governo passado, 
uma obra que se arrastava desde 
2011, e está concluindo 776 uni-
dades no Vicenzo Rivetti, obra 
que estava parada desde 2014. A 
prefeitura está contratando mais 
1.028 unidades junto ao governo 
federal e vai chegar a 2020 com 
mais de 2 mil unidades.

Estruturar obras e serviços 
é obrigação dos governos com as 
próximas gestões. Ou se sanea-
va as contas agora e colocava a 
casa em ordem ou Petrópolis não 
seria mais governável nos próxi-
mos anos. O ônus disso é grande, 
mas a população reconhece o 
que a prefeitura conseguiu fazer 
e apoia muito.

petropolis.rj.gov.br

Witzel participa, em MG, da reunião de criação do COSUD
O governador Wilson Witzel 

participou neste sábado (16/03), 
em Belo Horizonte, de reunião com 
seis governadores que resultou na 
formação do COSUD (Consórcio 
Sul e Sudeste), que vai integrar es-
forços em diversas áreas de atua-
ção dos governos dos estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina.

- Este momento histórico 
de formação do COSUD vai ser 

extremamente importante porque 
poderemos trazer, dentro desse 
consórcio, investimentos de in-
fraestrutura e assim, gerar mais 
empregos e mais renda.Tenho cer-
teza que o consórcio vai se refl etir 
também na atuação dos nossos 
parlamentares e, no Congresso 
Nacional, estaremos irmanados no 
objetivo de desenvolver o nosso 
país- disse o governador Witzel.

As áreas de integração do 
COSUD serão saúde, educação, 

segurança, sistema prisional, lo-
gística e transporte, combate ao 
contrabando, desburocratização, 
desenvolvimento econômico, tec-
nologia e inovação e governos 
digitais.

Já no fi nal de abril, deverá 
ser realizada uma nova reunião 
dos governadores, em São Paulo, 
para tratar dos assuntos de abran-
gência do COSUD.

O governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, anfi trião da re-

união, disse que os governadores 
também decidiram, no encontro, 
manifestar apoio ao governo fede-
ral para a aprovação da reforma da 
Previdência.

Após a reunião, realizada 
na Cidade Administrativa do gover-
no de Minas Gerais, os governado-
res visitaram a Associação de Pro-
teção e Assistência ao Condenado 
(Apac) de Santa Luzia, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

- Todas as oportunidades 

de ressocialização dos presos são 
importantes e a Apac cumpre bem 
esse papel, embora não possa ser 
uma alternativa para todo o siste-
ma carcerário - disse o governador.

Além de Witzel e Zema, 
participaram da reunião e da visi-
ta à Apac, os governadores João 
Doria (SP), Eduardo Leite (RS), 
Carlos Moisés (SC) e Renato Ca-
sagrande (ES).

» Jacqueline Farid
IMPRENSA RJ

Detran cria comissão da pessoa com defi ciência
O Detran contará com uma 

delegação exclusiva para funcio-
nários e usuários portadores de 
defi ciência. A Comissão da Pessoa 
com Defi ciência (PCD) foi criada para 

fi scalizar e propor melhorias e adap-
tações nos serviços prestados pelo 
departamento para os defi cientes.

 Em conjunto com a presidên-
cia, a comissão terá a missão de ser o 

porta-voz dos defi cientes no departa-
mento. Serão desenvolvidos projetos 
para adequar e melhorar a relação 
do PCD com o Detran. A principal 
pauta é a melhoria na acessibilidade 

dos funcionários e dos usuários aos 
serviços prestados.

 A Comissão da Pessoa com 
Defi ciência (PCD) estará desenvol-
vendo projetos com parceiros para 

aperfeiçoar e implementar um serviço 
de qualidade para todos os portado-
res de defi ciência que necessitem 
utilizar o Detran.

detran.rj.gov.br
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Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

Republicado por incorreção 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 437 de 11 de março de 

2019.

Dispõe sobre a Aprovação das contas da Administração 
Financeira do Município de Sumidouro no exercício de 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE 
SUMIDOURO,

FAÇO SABER QUE OS VEREADORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUMIDOURO APROVARAM E EU PRO-
MULGO O PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO,

 
Art. 1º - Ficam aprovadas as contas da administração 

fi nanceira do Município de Sumidouro referente ao exercício 
fi nanceiro de 2017, de responsabilidade do Senhor Eliésio Peres 
da Silva.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala de Sessões.

Sumidouro, 11 de março de 2019.

RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMI-

DOURO

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: 015/2019
Nome do credor:  Yuri Ribeiro Perez Marchon 

16052614757
CNPJ / CPF: 26.493.961/0001-79
Endereço: Rua Vigário Alexandre, 38 – Centro – Su-

midouro/RJ
Objeto: Aquisição de aparelhos de comunicação e ser-

viços de confi guração de ramais.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 

4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Ju-

rídica
Valor: R$ 269,70

Processo nº: 016/2019
Nome do credor: Vogas Magazine Ltda.
CNPJ / CPF: 02.345.977/0001-76
Endereço: R Dr. Ildebrando Ribeiro de Moura, 26 – 

Centro – Sumidouro/RJ
Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 195,56

Processo nº: 017/2019
Nome do credor: R. B. Bertoloto & Cia Ltda
CNPJ / CPF: 28.219.699/0001-02
Endereço: Rua João Amâncio, 130 - Centro – Sumi-

douro/RJ
Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.
Classifi cação/Elemento da Despesa: 
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 124,56

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Cantagalo torna público que fará realizar a 
LICITAÇÃO nº. 001/2019, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019, para 
contratação de Empresa especializada – localizada a uma distância máxima (por via 

pavimentada) de 10 (dez) km da sede da Câmara Municipal de Cantagalo – para Forne-
cimento de Combustível (Gasolina tipo “C” e Óleo Diesel S10), para uso nos veículos 
ofi ciais da Câmara Municipal de Cantagalo no exercício de 2019, a se realizar no dia 03 
de Abril de 2019, às 13h30m, devendo os envelopes (Documentação/Proposta) serem 
protocolados até às 13h00m, na Secretaria da Câmara Municipal de Cantagalo, sito à 

Rua Getúlio Vargas, 391, Centro, Cantagalo-RJ, onde os interessados poderão retirar 
o Edital e esclarecer possíveis dúvidas junto a Comissão Permanente de Licitações.

Andréia Guerra Pimentel
Presidente Comissão Permanente de Licitações

Lei Seca registra queda de 56% de alcoolizados no verão

Programa de Companhia Aérea vai impulsionar turismo no Estado

Iniciada no dia 10 de janei-
ro e encerrada na última semana, 
a Operação Verão da Lei Seca re-
gistrou uma redução em 56,39% 
de motoristas alcoolizados nas 
blitzes diurnas com relação ao 
registrado no ano passado. O nú-
mero de condutores que apresen-
taram sinais de embriaguez caiu 
de 1.362, em 2018, para 768, este 
ano, nas operações durante o ve-
rão. Esta redução é resultado de 
um aumento da conscientização 
da população em evitar a combi-
nação de álcool e direção também 
no período diurno. A queda trouxe 
também refl exos no percentual de 
habilitações recolhidas, veículos 

multados e rebocados.
A Operação Verão 2019 

realizou 116 ações, abordou 
15.065 veículos, gerou 4.035 
multas e detectou 768 casos de 
alcoolemia. No total, 555 auto-
móveis foram rebocados e 766 
Carteiras de Habilitações foram 
recolhidas. A Operação Verão é 
realizada pelo quinto ano conse-
cutivo e tem como objetivo reali-
zar blitzes diurnas de fi scalização 
e conscientização nas principais 
áreas de lazer de todo o Estado 
do Rio de Janeiro.

A coordenadora da Ope-
ração Lei Seca, Veronica de 
Oliveira, afi rma que o trabalho de 

fi scalização e educação nestes 
quase dez anos está levando a 
sociedade a rever o seu compor-
tamento com relação à mistura de 
álcool e direção.

- Acredito que o endureci-
mento na Lei e a intensifi cação 
das ações fi scalizatórias e edu-
cativas estão criando um novo 
hábito na sociedade fl uminense 
de não misturar mais álcool e 
direção, tanto que reduzimos 
em 56% o número de motoristas 
fl agrados dirigindo sob infl uência 
de álcool comparado ao ano pas-
sado. Resultados como esse nos 
dão a certeza de que estamos no 
caminho certo - disse a coorde-

nadora.
Na análise do Núcleo de 

Estatíst ica da Secretaria de 
Governo sobre as blitzes, que 
tiveram como foco a verifi cação 
de motoristas na saída de locais 
de lazer como praias e cachoei-
ras, constatou-se que o índice de 
motoristas alcoolizados nas fi s-
calizações diurnas ainda é maior 
do que nas fi scalizações noturnas 
regulares. O percentual de mo-
toristas dirigindo sob infl uência 
de álcool de dia foi de 5,09% em 
relação ao total de abordagens, 
enquanto à noite foram de 2,84%.

– As atividades de lazer 
no verão acabam levando a um 

maior consumo de álcool, mas 
é preciso que os motoristas se 
conscientizem de que os riscos 
da mistura do álcool e direção 
não têm hora. Ele é o mesmo 
de dia ou à noite – ressaltou o 
superintendente das Operações 
da Secretaria de Governo, major 
Carlos Eduardo Falconi.

O Brasil é considerado o 4º 
país com mais mortes de trânsito 
no mundo, por isso a necessidade 
de intensifi car as operações de 
fi scalização e também preventi-
vas, com ações pedagógicas, pa-
lestras e depoimentos de pessoas 
vítimas de acidentes de trânsito.

IMPRENSA RJ

O Rio de Janeiro aderiu 
ao “Programa Stopover”, lan-
çado pela companhia aérea 
por tuguesa TAP.  O acordo 
assinado pelo secretário de Es-
tado de Turismo, Otavio Leite, 
com a companhia consiste em 
possibilitar ao turista conhecer 
pelo menos dois destinos, sem 
custos adicionais, e estender a 
permanência em até cinco dias 
no Brasil. Para o secretário, 

trata-se de uma oportunidade 
estratégica para ampliar o nú-
mero de turistas europeus no 
Rio. Visto que, incluir dois no-
vos destinos ao roteiro torna-se 
um forte atrativo e impulsiona-
dor econômico para o estado.

– É estratégico oferecer 
a milhares de passageiros a 
chance de conhecer novos 
destinos e também voltar aos 
preferidos. O Rio entende que 

há uma grande perspectiva de 
ampliar o número de visitantes 
tanto na capital quanto no inte-
rior – disse Otavio Leite.

Além do Rio, Recife (PE), 
Salvador (RJ), Fortaleza (CE) 
e Brasília (DF) também parti-
cipam da ação. A companhia 
informou que o programa deve 
ter início ainda no primeiro se-
mestre deste ano. A iniciativa 
também pode funcionar como 

um acelerador do turismo in-
ternacional no Brasil. Como 
comparação, em Portugal, onde 
a companhia aérea já oferece 
o serviço, em 2018 foram pelo 
menos 150 mil passageiros 
que estenderam sua viagem, 
no maior hub da companhia na 
Europa.

- Em comemoração do 
aniversário de 74 anos da TAP. 
Nada melhor para comemo-

rarmos f irmar uma parceria 
com cinco importantes cidades 
brasileiras. Acreditamos que 
replicar o nosso bem-sucedido 
programa Stopover no Brasil 
em d iversas cap i ta is  pode 
contribuir imensamente para 
o fomento do turismo interna-
cional para o Brasil – afirma o 
presidente da TAP, Antonoaldo 
Neves.

IMPRENSA RJ

Detran realiza agendamentos para licenciamento anual sem vistoria
Já estão disponíveis os 

agendamentos de licenciamento 
anual sem vistoria para veículos 
com fi nal de placa 1, que deve-
rão ser feitos através do site do 
Detran ou pelo teleatendimento. 
Os veículos com fi nal de placa 1 
terão até o dia 28 de junho para 
realizar o licenciamento. Os demais 

proprietários, com fi nal de placa 
de 2 a 9, devem aguardar o fi m do 
atendimento das placas 0 e 1 para 
agendar o licenciamento anual.

Os veículos ainda penden-
tes do licenciamento de anos ante-
riores, também isentos de vistoria e 
com qualquer fi nal de placa, podem 
se dirigir diretamente às unidades 

de atendimento do Detran-RJ, sem 
agendamento prévio, mas com a 
Guia de Recolhimento de Taxas 
(GRT), no valor de R$ 202,55, 
paga. Os veículos cujo licencia-
mento depende de vistoria conti-
nuam com o procedimento normal 
de agendamento, sem alterações.

Para a retirada do CRLV, 

os proprietários de veículos de-
vem emitir a guia no valor de R$ 
202,55, no site do Bradesco. Após 
a compensação do pagamento, o 
motorista poderá efetuar o agenda-
mento para retirada do CRLV em 
uma das 170 unidades de atendi-
mento disponibilizadas para tal.

Os proprietários de veícu-

los também não podem esquecer 
que, para fazer o licenciamento, de 
acordo com a Lei 8269/18, devem 
efetuar antes o pagamento do 
seguro DPVAT, no site da Segura-
dora Líder: www.seguradoralider.
com.br.

» Ascom do Detran
IMPRENSA RJ
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Ouço sempre por aí: “menos com menos dá 
mais”. A verdade é: nem sempre, depende da operação 
matemática. Da mesma forma é belo ouvir “um mais um 
é sempre mais que dois” de uma maravilhosa música de 
Beto Guedes. Quase concordo mas não é sempre.

Depende da operação, mais uma vez, e isto ocorre 
quando o seu sim combina com a energia do outro, aí é 
pura poesia.

É arroz com feijão.
É um monte de notas fazer uma ópera de Mozart.
É uma mulher olhar para um homem e nele ver a 

sua futura família.
É uma Lótus na mão do Senna, começando aquela 

história que já sabemos de cor.
É o Nemo ensinado peixes virtuais a nadar na 

mesma direção.
É Toquinho fazendo música para Vinicius colorir 

sua aquarela.
É um monte de partículas virar um átomo.
De átomos moléculas.
Moléculas a vida.
A vida você.
E você não pode ser reduzido aos seus passos, 

seus percalços, a seus pedaços.
É ser um em muitos e muito mais do que seus 

próprios limites.

SINERGIA

Nova Friburgo terá torneio de Futsal
 amador neste ano

Em 2019, Nova Friburgo recebe-
rá uma grandiosa disputa esportiva vol-
tada para o desenvolvimento do futebol 
amador. O 1° Torneio Regional de Futsal 
Amador vai reunir cerca de 1.800 atletas 
competindo nas modalidades Juvenil e 
Adulto. O evento será realizado pela 
Prefeitura de Nova Friburgo, por meio 
da Secretaria de Esportes, e o Ministério 
do Esporte.

O torneio ainda não tem data 
confi rmada, mas a expectativa é que 
ele ocorra em maio, encerrando o ano 
de comemoração do bicentenário da 
cidade. O cronograma prevê a reali-
zação de 186 jogos, envolvendo 100 
equipes. Pelo menos 30 delas serão 
de municípios da Região Centro Norte 

Fluminense e as demais representarão 
Nova Friburgo. Todos os atletas partici-
pantes ganharão uniforme.

As disputas acontecerão no 
Ginásio Municipal Adhemar Francisco 
Combat (Olaria), Ginásio Municipal 
Alberto da Rosa Pinheiro (Conselheiro 
Paulino) e no Ginásio Municipal José 
Pereira da Silva (Duas Pedras).

As inscrições serão feitas por 
uma empresa, que será contratada pelo 
Município para organização do evento 
e fornecimento do material esportivo. A 
licitação acontecerá no dia 25 de março.

Em 2018, a Prefeitura apresen-
tou o projeto deste evento ao Ministério 
do Esporte, que aprovou e liberou o 
investimento de R$ 300 mil no torneio. 

Os recursos custearão a aquisição de 
materiais esportivos, contratação da 
empresa organizadora e eté divulgação 
do evento. À Prefeitura, coube uma 
contrapartida de R$ 51 mil, que ainda 
pode ser reduzida durante o processo 
de licitação.

Segundo o secretário municipal 
de Esportes, Waldemir Caetano Velloso, 
“todos os colégios e associações de 
moradores de Nova Friburgo serão con-
vidados a participar do torneio porque o 
nosso sonho, meu e do prefeito Renato 
Bravo, é encerrar as comemorações 
pelos 200 anos com esporte, que é um 
importante gerador de qualidade de vida 
e ferramenta de lazer”.

novafriburgo.rj.gov.br

Macuco recebe importante maquinário para o 
desenvolvimento agrícola do município

A Prefeitura Municipal de 
Macuco, por meio da Secretaria de 
Agricultura, recebeu um importante 
maquinário para o desenvolvi-
mento agrícola do município, para 
benefi ciar pequenos produtores.

São um trator 4x4 de 85 ca-
valos, duas carretas basculantes, 

um sulcador, duas grades arado-
ras hidráulicas, uma plantadeira 
adubadeira de três linhas e uma 
ensiladeira.

Para aqueles agricultores 
do município que não possuem 
máquinas agrícolas, a Prefeitura 
disponibiliza, através da secretaria 

municipal de agricultura, os maqui-
nários que precisarem.

O prefeito Bruno Boaretto e 
a vice-prefeita Michele Bianchinni 
entregaram a chave ao secretário 
de agricultura Felipe Dafl on, e des-
tacaram a importância da produção 
rural na cidade, ressaltando o cres-

cimento agrícola no municipio, e o 
interesse para que a secretaria de 
agricultura trabalhe cada vez mais, 
no sentido de atender as necessi-
dades dos produtores rurais.

O secretário de agricultura, 
Felipe Dafl on, explicou como estas 
novas máquinas vão ajudar no 

trabalho da secretaria. “ Nós temos 
uma grande demanda do serviço 
prestado por estes maquinários, 
e agora, com a chegada destes 
implementos, nós podemos dar 
mais agilidade ao atendimento dos 
produtores”.

prefeituramacuco.rj.gov.br

Licitações para aquisição de equipamentos 
destinados ao Hospital Raul Sertã 

acontecem em abril

A Prefeitura de Nova Friburgo 
já agendou quatro das sete licitações 
que serão realizadas para aquisição 
de equipamentos que vão equipar e 
modernizar o Hospital Municipal Raul 
Sertã. Os recursos para concretização 
destas compras, no montante de R$ 
10 milhões, são provenientes do Mi-
nistério da Saúde e foram repassados 
ao Município por meio de transferência 
voluntária.

Buscando maior agilidade na 
conclusão das compras, a Prefeitura de 
Nova Friburgo, por meio da Secretaria 
de Saúde, instaurou sete processos 
distintos separando os 594 itens por 
categorias, subdivididas entre equipa-
mentos médicos de baixa, média e alta 
complexidade, mobiliário, eletrônicos, 
mobília e equipamentos de informática. 
Todos os processos foram abertos em 
outubro passado e as primeiras licita-
ções, na modalidade pregão, aconte-

cem em abril.
O cronograma começa no dia 01, 

com a compra dos equipamentos de mé-
dia complexidade, como monitores mé-
dicos, no valor total de R$ 3.935.352,21. 
No dia 05 de abril, será a escolha da 
empresa que vai fornecer os equipa-
mentos de alta complexidade, como 
ultrassom diagnóstico, arco cirúrgico e 
sistema de videolaparoscopia/endosco-
pia, cujo total é de R$ 4.143.228,66. O 
certame para aquisição de móveis de 
escritório está estimado inicialmente em 
R$ 25.077,36 e acontece em 09 de abril. 
No fi nal do próximo mês, em 25 de abril, 
a Prefeitura realiza a licitação dos equi-
pamentos de baixa complexidade, entre 
eles, laringoscópios infantis e adultos. O 
teto deste pregão é de R$ 304.248,09.

Os outros três processos estão 
terminando o fl uxo de tramitação interna 
para que possam ter as datas das suas 
respectivas licitações defi nidas. Segun-

do a secretária de Saúde, Tânia Trilha, 
“por tratarem de equipamentos com inú-
meras singularidades técnicas, todas as 
requisições e cotações dos processos 
foram elaboradas com responsabilidade 
e cuidado, seguindo expressamente 
as cláusulas do repasse do Ministério. 
Esse material ainda foi analisado inter-
namente na Prefeitura por outros cinco 
setores (Secretaria de Infraestrutura e 
Logística, Gabinete, Controle Interno, 
Procuradoria e Finanças). Esse trâmite 
é longo mas garante que as licitações 
sejam mais efi cazes”.

Quando o Ministério da Saúde 
repassa verbas com fi nalidade exclusiva 
ao Município, os fundos são depositados 
numa conta bancária específi ca. Desde 
a efetivação da transferência até hoje, o 
saldo teve atualizações monetárias de 
quase um milhão e meio. Atualmente ele 
está em R$ 11.424.263,20.

novafriburgo.rj.gov.br

Reprodução da Internet

Estudo vai analisar 
alimentação e nutrição de 

crianças no Brasil
A Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro (UFRJ) 
iniciou nesta segunda-feira 
(18) a primeira etapa do Es-
tudo Nacional de Alimentação 
e Nutrição Infantil (Enani). O 
estudo é voltado para crianças 
de até cinco anos de idade e 
tem o apoio do Ministério da 
Saúde e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq).

A coleta de dados vai 
até dezembro próximo, com 
a divulgação dos resultados a 
partir de fevereiro de 2020. A 
primeira fase do estudo, inédito 
no Brasil com a abrangência e 
o detalhamento propostos em 
âmbito nacional, vai percorrer 
123 municípios de todas as 
regiões do país.

O objetivo é coletar 
informações de cerca de 15 
mil domicílios, o que pode 
significar obter informações 
de até 17 mil crianças meno-
res de cinco anos de idade. 
Os resultados do “censo de 
nutrição infantil” permitirão ao 
Ministério da Saúde, por meio 
da Coordenação Nacional de 
Alimentação e Nutrição, formu-
lar políticas públicas baseadas 
em evidências voltadas para 
as crianças brasileiras na faixa 
etária abaixo de cinco anos.

Metas

Os primeiros estados 
a serem visitados são Rio de 
Janeiro, Bahia, Espírito Santo e 
Rio Grande do Sul, totalizando 
23 municípios.

São eles: Rio de Ja-
neiro, Niterói, São Gonçalo, 
Duque de Caxias e Nova Igua-
çu, no Rio de Janeiro; Serra 
e Vitória, no Espírito Santo; 
Camaçari, Feira de Santana, 
Juazeiro, Lauro de Freitas, Sal-
vador e Simões Filho, na Bahia; 
Alvorada, Canoas, Caxias do 
Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, 
Porto Alegre, Rio Grande, São 
Leopoldo, Sapucaia do Sul e 
Viamão, no Rio Grande do Sul.

O coordenador nacio-
nal do Enani, Gilberto Kac, do 
Instituto de Nutrição José de 
Castro, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
disse que o estudo tem três 
metas. A primeira é mapear 
defi ciências de micronutrientes 
(vitaminas e minerais) entre as 
crianças com menos de cinco 
anos, em termos de alimenta-
ção e nutrição.

“Esse é o primeiro as-
pecto inédito do estudo. A 
gente vai medir sangue de 
crianças entre seis e 59 meses 
e vamos dosar uma série de 
marcadores que jamais foram 
estudados no Brasil com essa 
magnitude”, disse.

agenciabrasil.ebc.com.br


