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A Secretaria de 
Estado da Polícia Civil 
(Sepol) realizou a Ope-
ração Bela neste sábado 
(23) para desarticular uma 
quadrilha de traficantes 
em cidades da Região 
Serrana. De acordo com a 
Sepol, a operação cumpriu 
mandados nas cidades 
de Carmo, Duas Barras e 
Nova Friburgo.

De acordo com a 

Polícia Civil, a investiga-
ção durou cinco meses e 
levou os policiais a identi-
fi car e indiciar 15 integran-
tes da quadrilha envolvida 
com os crimes de tráfi co 
de drogas e associação 
para o tráfico, além de 
porte de arma de fogo.

A polícia informou 
também que mais de 20 
pessoas já foram presas.
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Foram eleitos na noi-
te da última sexta-feira (22) 
os novos Rei Momo, Rainha 
do Carnaval e Cidadão do 
Samba de Nova Friburgo.

A eleição, organizada 
pela Liga das escolas de 
Samba e Blocos de Enredo 
de Nova Friburgo, acon-
teceu na Praça Dermeval 
Barbosa Moreira, no centro 
da cidade.

Centenas de pes-
soas acompanharam a es-
colha, tradicional no muni-
cípio. As escolas de samba 
Unidos da Saudade e Globo 
de Ouro também se apre-
sentaram.

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Muni-
cipal de Cantagalo, na sessão da última quinta-feira (21), 
um Projeto de Lei do vereador Sergio Silva Campanate 
(Pros) que altera o nome do Abrigo Municipal Criança 
Feliz. Agora o Abrigo passa a ter como patrono o saudoso 
cantagalense Sr. Carlos Plácido de Souza. Pág 03

As secretarias municipais de Saúde e de Envelheci-
mento Saudável de Macuco promoveram juntas, na semana 
passada, um evento em prol da saúde e da boa alimentação 
no Centro de Convivência da Melhor Idade, no bairro da Reta, 
com a participação da Dra. Flávia Mulin Rozalino.                        
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Mais de 2,6 milhões de pessoas que não votaram 
nem justifi caram a ausência nas últimas três eleições 
podem ter seus títulos cancelados. Para não fi car em 
situação irregular, esses eleitores devem procurar a 
Justiça Eleitoral no período de 7 de março a 6 de maio.                
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Abrigo Municipal passa a levar o 
nome do saudoso cantagalense 
Sr. Carlos Plácido de Souza

Secretarias de Saúde e de 
Envelhecimento Saudável 
promovem Palestra sobre 
Alimentação para Idosos

Eleitores faltosos devem 
regularizar situação junto à 
Justiça Eleitoral

No dia 09 de mar-
ço de 2019 a cidade de 
Cantagalo comemora os 
seus 205 anos. No dia do 
aniversário do município, 
quando também é come-
morado o Dia da Consciên-
cia Histórica e Cultural de 
Cantagalo, será realizada 
na sede do legislativo can-
tagalense, a partir das 19 
horas, a 2ª Conferência da 
Cidade, com o tema “As 

Minas Novas de Canta-
galo na documentação do 
Conselho Ultramarino do 
Século XVIII”. Organizado 
pela Câmara Municipal de 
Cantagalo e pelo Centro de 
Memória, Pesquisa e Do-
cumentação de Cantagalo 
(CMPD-CAN), o evento 
contará novamente com a 
participação de importantes 
historiadores brasileiros.

Vereador Hugo Guimarães 
busca recursos para Cantagalo

Após estipular metas para o 
seu segundo biênio como vereador 
de Cantagalo, Hugo Guimarães 
deu início a um dos seus principais 
objetivos: conseguir recursos para 
o município nas mais diversas 
áreas. E seu primeiro ato para 
conquistar investimentos para 
Cantagalo foi uma reunião na 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (ALERJ) com o 
Deputado Estadual Alexandre Kno-
ploch (PSL), na manhã da última 
quarta-feira, dia 20.

Dentre as demandas apre-
sentadas pelo vereador Hugo 
Guimarães estão a realização de 
recapeamento da RJ-160 (estrada 
que liga Cantagalo ao município do 
Carmo, passando pelo Distrito de 
Santa Rita da Floresta) e a manu-
tenção da RJ-170.

Evento contará com a presença de historiadores brasileiros Investigação durou cinco meses e levou policiais a identificar e indiciar 15 integrantes da quadrilha

Divulgação 

Fotos: Assessoria/Hugo Guimarães

Foto: Luciana Thomaz/Inter TV

2ª Conferência da Cidade: As 
Minas Novas de Cantagalo na 
documentação do Conselho 

Ultramarino do Séc. XVIII

Grupos de pagode, 
baterias de escola de samba e 
recreação infantil vão agitar o 

Carnaval em Petrópolis

Sepol cumpre mandados 
durante operação em 

cidades da Região Serrana 

Corte do 
carnaval é 
escolhida em 
Nova Friburgo

Quem escolher Pe-
trópolis para passar o Car-
naval – tanto os moradores 
quanto turistas – terão 
opções de sobra para cair 
na folia. Além dos blocos 
de rua, a programação nos 
palcos da Posse, Noguei-
ra, Corrêas e Alto da Serra 
vai contar com grupos de 
pagode e samba, apre-
sentações de baterias de 
escolas de samba do Rio 

e ainda animação infantil 
para incluir a criançada na 
festa. Todas as atividades 
são gratuitas e vão contar 
com a atuação de diversas 
secretarias municipais em 
conjunto, como o Institu-
to Municipal de Cultura 
e Esportes, Turispetro, 
CPTrans, Secretaria de 
Serviços e Ordem Pública 
e Comdep.

Palácio de Cristal também terá programação

Divulgação / petropolis.rj.gov.br
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da Sessão Extraordinária,
realizada no dia 16 de janeiro de 2019.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 17:00 
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal de Carmo-RJ, ausente o nobre 
Vereador Humberto Menezes Caetano, presente os demais Edis, sob a presidência 
do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta a presente Sessão Extraordi-
nária, convocada em conformidade com o art. 170 do Regimento Interno pelo Exmo. 
Senhor Prefeito, tendo em vista caráter de urgência para apreciação e votação dos 
Projetos de Lei de n.º 001/2019, que Dispõe sobre a revogação da Lei 1.857/2016 e 
dá outras providências; de n.º 002/2019, que Concede reajuste aos servidores efetivos 
que percebam o salário-base inferior ao mínimo e dá outras providências; e de n.º 
003/2019, que Altera o valor da subvenção social ao Hospital Nossa Senhora do 
Carmo, para o período de janeiro de 2019 à março de 2019, conforme anteriormente 
previsto na Lei Municipal 1998, de 14 de dezembro de 2018, os quais foram aceitos 
pela Mesa. Antes do parecer das comissões nos projetos em tela, foi realizada al-
teração na composição das mesmas, passando a composição, respectivamente, das 
Comissões de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Agricultura e de Assuntos 
Gerais e Direitos Humanos pelos seguintes Vereadores: Presidente Samuel Cássio 
Cunha, membros: marco Dalboni e Romerito José Wermelinger Ribeiro; Presidente: 
Naziano Carvalho de Azevedo, membros: Rita Estefânia Gozzi Farsura e Marco 
Dalboni. Após, as comissões competentes apresentaram pareceres favoráveis aos 
projetos de lei e as mensagens que os acompanham, obtendo os referidos projetos de 
lei aprovação por unanimidade. Nada mais havendo a registrar, o Senhor Presidente 
encerrou a Sessão, e eu, na qualidade de Secretária da mesma, lavrei a presente Ata, 
a qual depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente e 
pelos demais Vereadores que compõe a Mesa Diretora.

Carmo, 16 de janeiro de 2019.

Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1º Período,
 realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às de-
zoito horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, presente 
toda Edilidade, sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, 
foi aberta a 1ª 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 006/2019, 
do Poder Executivo, que Altera o art. 62 da Lei Complementar 05/2008. Proje-
to de Lei n.º 007/2019, do Poder Executivo, que Dispõe sobre alteração de 
vencimentos de Cargos em Comissão. Projetos de Lei n.º 008/2019, do Poder 
Executivo, que Dispõe sobre a extinção, alteração e criação de cargos em co-
missão. Projeto de Lei n.º 010/2019, do Poder Executivo, que Autoriza a con-
cessão de subvenção social a Associação Protetora doa Animais. Projeto de Lei 
n.º 001/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, que Cria o progra-
ma Prata da Casa. Indicação n.º 001/2019, dos Vereadores Marco Dalboni e 
Samuel Cássio Cunha, ao Exmo. Sr. Prefeito para que realize  o recapeamento 
asfáltico das Rua Soares Brandão e dos Bairros Val Paríso, Infl uência, Ave 
Maria e Ulisses Lengruber. Indicação n.º 002/2019, do Vereador Wilde Rodrigues 

Curty, ao Exmo. Sr. Prefeito para que providencie quebra-molas para estrada 
Carmo X Além Paraíba, altura do Bar do Fabinho. Indicação n.º 003/2019, do 
mesmo Vereador, ao Exmo Sr. Prefeito solicitando reforma, revitalização e 
construção de um parquinho na Praça do Bairro Val Paraíso. Indicação n.º 
004/2019, do Vereador Samuel Cássio Cunha, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitan-
do a colocação de placa de sinalização de trânsito na saída da Rua Manoel 
Gomes de Araujo, Val Paraíso. Indicação n.º 005/2019, do Vereador Juliano de 
Souza Braga, ao Exmo. Sr. Prefeito para que disponibilize pavimentação com 
infra-estrutura para Rua Professora Leda Ribeiro, Santo Antônio. Indicação n.º 
007/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, ao Exmo. Sr. Prefeito 
solicitando a colocação de quebra-molas na Rua Ulisses Lengruber, nesta Ci-
dade. Indicação n.º 008/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao 
Exmo. Sr. Prefeito solicitando pintura nos quebra-molas do Bairro Jardim 
Centenário. Indicação n.º 009/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito 
solicitando a disponibilização de veículo com motorista 24 horas para cada 
Distrito. Indicação n.º 010/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito 
requerendo limpeza geral e capina no cemitério municipal da Cidade e dos 
Distritos. Indicação n.º 011/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga, ao Exmo. 
Sr. Prefeito solicitando reparos no telhado do reservatório da caixa d’água da 
Estação de Tratamento de Água Municipal. Indicação n.º 012/2019, do mesmo 
Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito requerendo a revitalização da Praça Princesa 
Isabel, com troca de bancos. Indicação n.º 013/2019, dos Vereadores Rita Es-
tefânia Gozzi Farsura, Juliano de Souza Braga, Humberto Menezes Caetano e 
Valquíria Aparecida de Moraes, solicitando alteração no Código de Posturas 
para adequação do uso de mesas e cadeiras nas calçadas. Indicação n.º 014/2019, 
do Vereador Juliano de Souza Braga, ao Exmo. Sr. Prefeito requerendo a lim-
peza dos bueiros da Rua Lizair Vidal Ribeiro. Indicação n.º 015/2019, do 
mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando a realização de manutenção 
nos meio-fi os da Rua Cônego Gonçalves. Indicação n.º 016/2019, dos Vereado-
res Rita Estefânia Gozzi Farsura Cabral e Romerito José Wermelinger Ribeiro, 
ao Exmo. Sr. Prefeito para elaboração de projeto de lei com intuito de criação 
do Centro de Zoonoses neste Município. Indicação n.º 017/2019, da Vereadora 
Rita Estefânia Gozzi Farsura, ao Exmo. SR. Prefeito solicitando limpeza da 
estrada Carmo x Duas Barras. Indicação n.º 018/2019, da Vereadora Valquíria 
Aparecida de Moraes, ao Exmo. Sr. Prefeito para que sejam tomadas providên-
cias quanto a acessibilidade nos prédios municipais. Indicação n.º 019/2019, da 
mesma Vereadora, ao Exmo. Sr. Prefeito requerendo que seja disponibilizado 
técnico de enfermagem para acompanhamento nas conduções dos pacientes em 
tratamento fora do Município. Indicação n.º 020/2019, do Vereador Naziano 
Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito para que realize limpeza no terre-
no onde encontra-se localizada a torre da OI. Indicação n.º 024/2019, do Vere-
ador Salvador Carvalho de Oliveira, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando reforma 
da quadra poliesportiva do Distrito de Porto Velho do Cunha. Indicação n.º 
031/2019, do Vereador Marco Dalboni, ao Exmo. Sr. Prefeito requerendo o 
recapeamento asfáltico para todas as ruas do Bairro Val Paraíso e Ulisses Len-
gruber. Indicação n.º 032/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito re-
querendo também  o recapeamento asfáltico para todas as ruas do Bairro Infl u-
ência. Indicação n.º 033/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao 
Exmo. Sr. Prefeito requerendo que seja disponibilizada condução para pacien-
tes com consultas particulares agendadas fora do Município. Indicação n.º 
034/2019, do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, ao Exmo. Sr. 
Prefeito solicitando reforma nos campos de grama sintética do Bairro Val Pa-

raíso. Requerimento n.º 001/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga, ao 
Exmo. Sr. Prefeito, solicitando cópia do processo de inexigibilidade para con-
tratação do cantor Adilson Salles, bem como para contratação de palco, som e 
iluminação para o show da virada 2018/2019. Pedido de Informação n.º 
001/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, a Ilma. Sra Secretária 
Municipal de Saúde, solicitando informações quanto à aquisição dos equipa-
mentos necessários para o centro municipal de reabilitação. Pedido de Informa-
ção n.º 002/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando infor-
mações sobre as providências tomadas para colocação de energia elétrica no 
Conjunto Habitacional Silvestre Lemos Ferreira. Pedido de Informação n.º 
003/2019, do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, a Presidente da 
Licitação, solicitando o valor mensal pago à empresa responsável pela coleta 
de lixo municipal. Moção n.º 001/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga 
e Salvador Carvalho de Oliveira, de pesar pelo falecimento da Sra. Diva da 
Silva Menezes. Moção n.º 002/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga e 
Humberto Menezes Caetano, de pesar pelo falecimento do Sr. Armando Ganim. 
Indicação n.º 003/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga, de pesar pelo 
falecimento do Sr. João Batista Júnior. Moção n.º 004/2019, do mesmo Vereador, 
de pesar pelo falecimento do Sr. Altair Rigues de Souza. Moção n.º 005/2019, 
do mesmo Vereador, de pesar pelo falecimento da Sra. Sônia Maria Correa de 
Souza Santos. Moção n.º 006/2019, do Vereador Marco Dalboni, de aplausos 
para com o Sr. Vilmar Dias de Carvalho. Moção n.º 007/2019, do mesmo Vere-
ador, de aplausos para com o Sr. José Maurício Vieira Gomes. Moção n.º 
008/2019, do mesmo Vereador, de aplausos para com os atletas da Seleção do 
Carmo sub 17. Moção n.º 009/2019, do mesmo Vereador, de aplausos para com 
os Srs. Clicério, Wesley e Victor Hugo. Ofício n.º 013/2019, do Sr. Raonyr 
Touzo Tavares, encaminhando convênio fi rmado entre a SMS e o HNSC. Por 
solicitação do nobre Vereador Humberto Menezes Caetano ao Exmo. Sr. Presi-
dente mandou constar em ata a sua solicitação quanto a envio de ofício ao Exmo. 
Sr. Prefeito solicitando que o mesmo informe a esta Casa o nome do Vereador 
Líder do Governo, bem como envie a Sessão do dia 25/02 representante para 
esclarecimento de algumas matérias enviadas. Solicitou também que os Proje-
tos de Lei só sejam incluídos na pauta das Sessões após parecer jurídico. O Sr. 
Presidente passou a Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 006/2019, 007/2019, 
008/2019, 010/2019 e 001/2019, apresentados e lidos nesta Sessão serão enca-
minhados para as comissões competentes para estudo e parecer, a partir desta 
reunião. As Indicações, as Moções, os Pedidos de Informação e o Requerimen-
to, apresentados e lidos nesta Sessão foram submetidos ao Plenário e aprovados 
por unanimidade. Por solicitação do nobre Vereador Marco Dalboni ao Exmo. 
Sr. Presidente mandou constar em ata o seu pronunciamento: “Quero parabeni-
zar o Presidente da Liga, Sr. Vilmar Dias de Carvalho, o Sr. José Maurício 
Vieira Gomes, Técnico da Seleção sub 17 e os jogadores que representaram 
nossa querida Carmo, onde nossa querida Seleção foi Campeã no campeonato 
realizado pela FES (Federação Estadual do Rio de Janeiro). Hoje a bandeira do 
nosso Município está hasteada lá na FES, no Rio de Janeiro, por ter o nosso 
Município se tornado campeão. Ela vai fi car lá um ano hasteada. Isto é motivo 
de muito orgulho para o nosso Município.” 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 devidamen-
te assinada pelos Vereadores que compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 18 de fevereiro de 2019.

Vereador Hugo Guimarães busca recursos para Cantagalo
Após estipular metas 

para o seu segundo biênio 
como vereador de Canta-
galo, Hugo Guimarães deu 
início a um dos seus prin-
cipais objetivos: conseguir 
recursos para o município 
nas mais diversas áreas. E 
seu primeiro ato para con-
quistar investimentos para 
Cantagalo foi uma reunião 
na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(ALERJ) com o Deputado 
Estadual Alexandre Kno-
ploch (PSL), na manhã da 
última quarta-feira, dia 20.

Dentre as demandas 
apresentadas pelo vereador 
Hugo Guimarães estão a 
realização de recapeamen-
to da RJ-160 (estrada que 
liga Cantagalo ao município 
do Carmo, passando pelo 

Distrito de Santa Rita da 
Floresta) e a manutenção 
da RJ-170 (rodovia que liga 
Cantagalo ao Distrito de 
São Sebastião do Paraíba), 
problemas bastante discu-
tidos na Câmara de Canta-
galo e temas de inúmeras 
reclamações por parte da 
população cantagalense e 
de cidades vizinhas, devido 
às péssimas condições de 
conservação que tais vias 
se encontram.

Além disso, outras 
importantes solicitações 
foram apresentadas ao de-
putado Alexandre Knoploch, 
como a implantação de um 
DPO (Departamento de 
Polícia Ostensiva) entre os 
Distritos de Euclidelândia e 
Boa Sorte, o que aumentaria 
a segurança da população 

desses distritos; a necessi-
dade de aquisição de cinco 
ônibus escolares para aten-
der aos alunos de Cantagalo 
e de todos os distritos; e a 
melhoria no atendimento do 
SAMU – Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência, 
buscando maior rapidez e 
presteza a partir do rece-
bimento de um pedido de 
atendimento.

Após produtiva con-
versa entre Hugo Guimarães 
e Alexandre Knoploch, fi cou 
claro o comprometimen-
to por parte do deputado 
estadual em ajudar o mu-
nicípio de Cantagalo. No 
mesmo dia, durante sessão 
realizada no Plenário da 
ALERJ, Knoploch discursou 
agradecendo a presença do 
vereador Hugo Guimarães 

representando a população 
de Cantagalo e se compro-
meteu em ajudar a cidade. 
“Quero dizer à população de 
Cantagalo que a gente vai 
levar essas reivindicações 
junto ao Governo do Estado 
e vamos sim buscar que 
toda aquela região serrana 
tenha a sua produção menos 
onerosa, menos onerosa 
para os fretes, menos one-
rosa com a infraestrutura e 
que de fato tenha o seu valor 
representado no Estado do 
Rio de Janeiro”, afi rma Kno-
ploch. O deputado ainda fez 
questão de dar destaque às 
principais vocações da cida-
de de Cantagalo: a produção 
leiteira e as indústrias cimen-
teiras, áreas que sofrem com 
a falta de manutenção das 
estradas.

Fotos: Assessoria/Hugo Guimarães

Confi ante de que irá 
trazer bons frutos para Can-
tagalo, Hugo Guimarães afi r-
ma que continuará em busca 
de novos investimentos para 
a cidade. “Esse é apenas 
o primeiro passo para que 
Cantagalo consiga novas 
conquistas e vislumbre no-
vos horizontes. Estou moti-

vado com essa nova etapa 
e empenhado em tratar tais 
questões com parlamen-
tares comprometidos com 
nossa cidade, como é o caso 
do Deputado Estadual Ale-
xandre Knoploch”, conclui 
Hugo Guimarães.

Assessoria
Hugo Guimarães

Secretarias de Saúde e de Envelhecimento Saudável promovem 
Palestra sobre Alimentação para Idosos

As secretarias municipais 
de Saúde e de Envelhecimento 
Saudável de Macuco promoveram 
juntas, na semana passada, um 
evento em prol da saúde e da boa 
alimentação no Centro de Convi-
vência da Melhor Idade, no bairro 

da Reta, com a participação da 
Dra. Flávia Mulin Rozalino.

Na ocasião, o grupo da 
Terceira Idade pôde conhecer um 
pouco mais sobre a importância da 
boa alimentação em cada etapa da 
vida e como utilizar os alimentos 

para ter uma vida mais saudável.
Sempre presente aos even-

tos, a Primeira Dama e Secretária 
Municipal de Trabalho, Envelhe-
cimento Saudável e Juventude, 
Andreia Boaretto, ressaltou a 
importância da palestra: “Foi uma 

palestra bem dinâmica, os ido-
sos fi zeram perguntas sobre os 
alimentos como, por exemplo, o 
que podem comer, o que devem 
comer e em quais quantidades. 
Eles também receberam orienta-
ções ressaltando a importância do 

consumo de alimentos saudáveis, 
como frutas e verduras, e os efeitos 
negativos do consumo de gulosei-
mas, como refrigerantes, biscoitos 
recheados, doces e o excesso de 
sal”, explicou.

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

EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SU-
MIDOURO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.326.500/0001-
43;

CONTRATADA: a empresa Posto Brasil de Sumidou-
ro Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.263.900/0001-21, com 
sede na Rua João Amâncio, 23, loja, Centro, Sumidouro/RJ;

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, o 

fornecimento estimado de 1.200 (um mil e duzentos) litros 
de gasolina comum para abastecimento de veículo oficial da 
Câmara Municipal de Sumidouro;

PRAZO: O contrato vigorará no período de 01 de 
fevereiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019;

VALOR: O valor total estimado do presente contrato é 
de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais), sendo 
o valor unitário de R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos), 
por litro de gasolina comum; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decor-
rentes do contrato correrão por conta das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 0100.010310012.001.3390.30.00, no corrente 
exercício;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato 
é oriundo de processo de compra nº 009/2019 e processo 
administrativo 002/2019 e fundamenta-se na Lei Federal nº 
8.666/93, alterada e consolidada pela Lei federal nº 8.883/94 
e demais dispositivos legais aplicáveis;

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portar ia  n º  011 /2019 ,  de  09  de  jane iro  de  2019 .

O Pres iden te  da  Câmara  Munic ipa l  de  Can taga lo ,  Es t ado 
do  R io  de  Jane i ro ,  no  uso  de  suas  a t r ibu ições  l ega i s ,

Reso lve :

TORNAR SEM EFEITO a  Por t a r i a  n . º  001 /2018 ,  de  15 

de  j ane i ro  de  2018 ,  e  NOMEAR os  Se rv ido res  do  Quadro  Pe rma-
nente ,  André ia  Guer ra  P imente l ,  Agente  Legis la t ivo ,  Mat r ícu la  nº 
3 .016-3 ,  A lex  de  Ol ive i r a  San tos ,  Guarda  Leg i s l a t ivo ,  Ma t r í cu la 
n º  3 .018-0 ,  e  Tac iana  Barce l los  Ca lde i r a ,  Ass i s t en te  de  P lená r io , 
Mat r ícu la  n º  8 .463-0 ,  pa ra ,  sob  a  p res idênc ia  da  p r imei ra ,  cons t i -
tu i r  a  Comissão  Pe rmanen te  de  L ic i t ações  do  Pode r  Leg i s l a t ivo 
de  Can taga lo .

Reg i s t r e - se ,  pub l ique - se  e  cumpra - se .
 
Gab ine te  do  P res iden te ,  em 09  de  j ane i ro  de  2019 .

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

*Repub l i cado  po r  e r ro

Abrigo Municipal passa a levar o nome do saudoso cantagalense 
Sr. Carlos Plácido de Souza

Foi aprovado por unani-
midade na Câmara Municipal de 
Cantagalo, na sessão da última 
quinta-feira (21), um Projeto de 
Lei do vereador Sergio Silva 
Campanate (Pros) que altera 
o nome do Abrigo Municipal 
Criança Feliz. Agora o Abrigo 
Municipal passa a ter como pa-
trono o saudoso cantagalense 
Sr. Carlos Plácido de Souza, um 

dos grandes responsáveis pela 
criação da referida entidade.

Profundo lutador pelas 
causas da criança e do ado-
lescente, Sr. Carlos Plácido 
de Souza foi um incansável 
batalhador para a fundação do 
Abrigo, em 1998. Além disso, ele 
foi Presidente por vários anos do 
Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente, membro efetivo 

e participante ativo do órgão. 
Também contribuiu considera-
velmente para o desenvolvimen-
to dos processos eleitorais para 
o cargo de Conselheiro Tutelar 
no município de Cantagalo.

Segundo o vereador Ser-
gio Campanate, o Sr. Carlos era 
membro praticante do catolicis-
mo, e sempre com sua calma 
tinha palavras de conforto e 

esperança aos que o cercavam. 
Ainda segundo Campanate, é 
extremamente importante lem-
brar de um ser humano que sem-
pre foi engajado e comprometido 
com as crianças de Cantagalo 
e com a cidade como um todo.

“Ao saudoso cantaga-
lense Sr. Carlos Plácido, nós 
cantagalenses só temos que 
enaltecer e agradecer a sua 

contribuição para com nosso 
município e pedimos a sua 
intercessão junto ao Pai, para 
que continuemos a nossa luta 
pelas crianças e adolescentes 
do mundo e, em especial, aos de 
Cantagalo. Portanto, nada mais 
justo que homenagearmos esse 
que foi um grande Cantagalen-
se”, justifi ca o vereador Sergio 
Campanate.

2ª Conferência da Cidade: As Minas Novas de Cantagalo na 
documentação do Conselho Ultramarino do Séc. XVIII

No dia 09 de março de 
2019 a cidade de Cantagalo co-
memora os seus 205 anos. No 
dia do aniversário do município, 
quando também é comemorado 
o Dia da Consciência Histórica 
e Cultural de Cantagalo, será 
realizada na sede do legislativo 
cantagalense, a partir das 19 ho-

ras, a 2ª Conferência da Cidade, 
com o tema “As Minas Novas de 
Cantagalo na documentação do 
Conselho Ultramarino do Século 
XVIII”. Organizado pela Câmara 
Municipal de Cantagalo e pelo 
Centro de Memória, Pesquisa 
e Documentação de Cantagalo 
(CMPD-CAN), o evento contará 

novamente com a participação 
de importantes historiadores 
brasileiros.

O Professor Doutorando 
Cesar Augusto será o conferen-
cista para o evento deste ano e 
terá como debatedoras a Profes-
sora Doutora Sheila de Castro 
Faria e a Professora Doutoranda 

Conceição Franco. O Professor 
Doutorando Cesar Augusto Ornel-
las Ramos é Mestre em História 
Social pela UFF – Universidade 
Federal Fluminense e Professor 
Pesquisador do Centro Universitá-
rio La Salle do Rio de Janeiro. As 
suas áreas de atuação são His-
tória do Brasil e História Regional 

do Rio de Janeiro. O mediador do 
encontro será o Vereador e Pro-
fessor Especialista João Bôsco 
de Paula Bon Cardoso, o principal 
responsável pela realização da 
Conferência da Cidade, que já se 
concretiza como um dos principais 
eventos durante os festejos do 
Aniversário de Cantagalo.

Foto: Felipe Basílio/Inter TV

Corte do carnaval é escolhida
 em Nova Friburgo

Foram eleitos na noite da 
última sexta-feira (22) os novos 
Rei Momo, Rainha do Carnaval 
e Cidadão do Samba de Nova 
Friburgo.

A eleição, organizada pela 
Liga das escolas de Samba e Blo-
cos de Enredo de Nova Friburgo, 
aconteceu na Praça Dermeval Bar-
bosa Moreira, no centro da cidade.

Centenas de pessoas 
acompanharam a escolha, tradi-
cional no município. As escolas 
de samba Unidos da Saudade e 
Globo de Ouro também se apre-
sentaram. A atividade foi parte 

do Grito de Carnaval, que teve 
programação até domingo (24).

O novo Cidadão do Samba 
é Rogério Mello, candidato da Es-
cola de Samba Vilage no Samba. 
Ele foi aclamado ao cargo por ser 
candidato único ao posto. Rogério 
foi Rei Momo em Nova Friburgo 
em várias oportunidades e é fi gura 
cativa nas quadras das escolas.

O novo Rei Momo é Feli-
pe da Silva Fabrine. Ele já havia 
ocupado o posto em 2018. Felipe 
é representante da Unidos da 
Saudade e, como curiosidade, 
tem 2,00 metros de altura e 104kg. 

Ainda no palco, o novo rei pediu 
respeito à folia.

“Felicidade pura, vamos 
respeitar o carnaval friburguense” 
declarou, ao ser coroado.

A nova rainha é da Escola 
de Samba Unidos do Imperador. 
Jhennifer Andrade foi eleita pela 
primeira vez e não escondeu a 
emoção ao ser escolhida.

“Estou muito emocionada, 
não tenho palavras para descre-
ver. Vou representar (o carnaval de 
Nova Friburgo) com muita honra”, 
disse.

Por Felipe Basílio
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O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

O trem não para
Para ele não importa
Se a hora é de partida
Ou aonde quero estar
O trem das onze
Que só chega ao meio-dia
Na verdade só queria
Perto de você fi car.

A vida corre
Amanhã já não te vejo
Já não sinto o seu beijo
Mas não esqueço o seu olhar
Só sei que hoje
Ao te ver na plataforma
O meu coração informa
Que a hora é de voltar

Não sei se você gosta de mim
Eu gosto mesmo assim
Sentindo uma ânsia tão louca
Um beijo em tua boca
Pra me encantar.

Sepol cumpre mandados durante 
operação em cidades da Região Serrana

A Secretaria de Estado da 
Políc ia Civi l  (Sepol)  real izou a 
Operação Bela neste sábado (23) 
para desarticular uma quadrilha de 
traficantes em cidades da Região 
Serrana. De acordo com a Sepol, 
a operação cumpriu mandados nas 
cidades de Carmo, Duas Barras e 
Nova Friburgo.

De acordo com a Polícia Civil, 
a investigação durou cinco meses 
e levou os policiais a identificar e 
indiciar 15 integrantes da quadrilha 
envolvida com os crimes de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico, 
além de porte de arma de fogo.

A polícia informou também 
que mais de 20 pessoas já foram pre-
sas desde o início das investigações.

Os materiais encontrados du-
rante a operação ainda serão anali-
sados. Além de materiais usados pra 
embalar e pesar drogas, os policiais 
também recolheram celulares e CDs 

e DVDs piratas.
Ainda segundo a polícia, a 

partir das investigações, os agentes 
conseguiram apontar a estrutura 
hierárquica do bando e suas funções 
dentro da organização.

Além dos mandados cum-
pridos nos municípios da Região 
Serrana, a operação também foi re-

alizada em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana.

A ação contou com apoio das 
delegacias de Petrópolis, Itaipava, 
Paraíba do Sul, Três Rios, Sapu-
caia, Teresópolis, Sumidouro, Nova 
Friburgo, Duas Barras, Cantagalo, 
Cordeiro, Santa Maria Madalena, 
Trajano de Moraes e Bom Jardim.

Grupos de pagode, baterias de escola de samba e recreação 
infantil vão agitar o Carnaval em Petrópolis

Quem escolher Petrópolis para pas-
sar o Carnaval – tanto os moradores quanto 
turistas – terão opções de sobra para cair na 
folia. Além dos blocos de rua, a programação 
nos palcos da Posse, Nogueira, Corrêas e Alto 
da Serra vai contar com grupos de pagode e 
samba, apresentações de baterias de escolas 
de samba do Rio e ainda animação infantil 
para incluir a criançada na festa. Todas as 
atividades são gratuitas e vão contar com a 
atuação de diversas secretarias municipais 
em conjunto, como o Instituto Municipal de 
Cultura e Esportes, Turispetro, CPTrans, 
Secretaria de Serviços e Ordem Pública e 
Comdep.

Além dos bairros, o Centro Histórico 
não vai fi car de fora da folia. O Palácio de 
Cristal, um dos principais atrativos turísticos 
do município, vai receber, de sábado (02.03) 
a terça-feira (05), um grupo de animação in-
fantil voltado para o Carnaval, o “É Bloquinho, 
mas não é Lego”, com marchinhas, sambas-
-enredo, personagens e brincadeiras para os 
pequenos.

A programação nos pontos fi xos do 
Carnaval acontece entre sábado e terça-feira 
de Carnaval. Na Posse, Corrêas e Alto da Ser-
ra, as atrações infantis acontecem todos os 
dias, sempre de 15h às 19h. A criançada vai 
poder contar com os grupos Tatá Diversões, 
Faz de Conta, Tindolelê, Trupe Gabi Gabizoca 
e Florisbella. E os shows são realizados sem-
pre entre 20h e 23h. Haverá apresentações 
dos grupos Nosso Samba, Forma Certa, 
Bomba Show, Antes Samba que Mal Acom-
panhado, Mará, Maravilhas do Forró e Guer-
reiros da Vinte, além das apresentações das 

escolas de samba Império Serrano, Imperatriz 
Leopoldinense e do Quinho do Salgueiro. Na 
Posse, as atividades infantis acontecem no 
CEU e os shows no “Centrinho” do bairro. Em 
Corrêas todas a atividades serão realizadas 
na praça e no Alto da Serra na quadra comu-
nitária do bairro.

Já em Nogueira – onde a festa aconte-
ce em parceria com o Sesc – também haverá 
atrações todos os dias, a partir de 10h. Haverá 
atividades com o Teatro Circense Andança, 
além de apresentações da banda de forró Os 
Improváveis, Trio Dubra, Tribo de Gonzaga, 
entre outras. Tudo gratuito.

Confi ra a programação:
Alto da Serra

Dia 02/03
15h - 19h: TATÁ DIVERSÕES
20h - 23h: NOSSO SAMBA

Dia 03/03
15h - 19h: TRUPE GABI GABIZOCA
20h - 23h: BOMBA SHOW

Dia 04/03
15h - 19h: FLORISBELLA
20h - 23h: GUERREIROS DA VINTE

Dia 05/03
15h - 19h: FAZ DE CONTA
19h - 23h: GUERREIROS DA VINTE 

- QUINHO DO SALGUEIRO

Corrêas
Dia 02/03
15h - 19h: FAZ DE CONTA

20h - 23h: FORMA CERTA

Dia 03/03
15h - 19h: TATÁ DIVERSÕES
20h - 23h: ANTES SAMBA QUE MAL 

ACOMP.

Dia 04/03
15h - 19h: TINDOLELÊ
20h - 23h: NOSSO SAMBA

Dia 05/03
15h - 19h: TINDOLELÊ
19h - 23h: GRUPO GRES IMPÉRIO 

SERRANO

Posse
Dia 02/03
15h - 19h: CEU – TINDOLELÊ
20h - 23h: BOMBA SHOW

Dia 03/03
15h - 19h: CEU - FAZ DE CONTA
20h - 23h: MARÁ, MARAVILHAS DO 

FORRÓ

Dia 04/03
15h - 19h: CEU - TATÁ DIVERSÕES
20h - 23h: FORMA CERTA

Dia 05/03
15h - 19h: CEU – FLORISBELLA
19h - 23h: GRUPO GRES IMPERA-

TRIZ LEOPOLDINENSE

Nogueira
Dia 02/03

10h às 22h: DEIXA ELA SER CARNA-
VAL - CAMPANHA

19h30 às 21h00: TRIO DUBRÁ
17h30 às 19h15: TRIBO DE GONZA-

GA – BAILE DE CARNAVAL

Dias 02 e 03/03
15h às 15h45: TEATRO CIRCENSE 

ANDANÇA

Dia 03/03
10h às 22h: DEIXA ELA SER CARNA-

VAL - CAMPANHA
17h30 às 19h15: OS IMPROVÁVEIS
19h30 às 21h30: TRIBO DE GONZA-

GA – BAILE DE CARNAVAL

Dia 04/03
10h às 22h: DEIXA ELA SER CARNA-

VAL - CAMPANHA
17h15 às 19h15: TRIBO DE GONZA-

GA – BAILE DE CARNAVAL
20h45 às 22h00: DEPOIS DO PRA-

ZER – BLOCO DE CARNAVAL

Dia 05/03
10h às 22h: DEIXA ELA SER CARNA-

VAL - CAMPANHA
16h15 às 17:45: TRIO DUBRÁ
20h00 às 22h00: TRIBO DE GONZA-

GA – BAILE DE CARNAVAL

Palácio de Cristal:
De 02 a 05/03
14h às 17h: É BLOQUINHO, MAS 

NÃO É LEGO
petropolis.rj.gov.br

Eleitores faltosos devem regularizar situação 
junto à Justiça Eleitoral

Mais de 2,6 milhões de 
pessoas que não votaram nem 
justifi caram a ausência nas úl-
timas três eleições podem ter 
seus títulos cancelados. Para 
não fi car em situação irregular, 
esses eleitores devem procurar 
a Justiça Eleitoral no período de 
7 de março a 6 de maio. A lista 
dos cidadãos em condição irre-
gular começou a ser divulgada 
desde quarta-feira (20) pelos 

cartórios eleitorais de todo o 
País. A consulta também pode 
ser feita pelo site do TSE.

O cálculo do TSE consi-
dera como eleição cada turno 
dos pleitos, sejam eles regulares 
ou suplementares. Assim, quem 
deixou de votar no segundo 
turno das eleições municipais 
de 2016 e em ambos os turnos 
da votação do ano passado, 
por exemplo, deve comparecer 

a um cartório eleitoral durante o 
período de regularização.

Impedimentos
O eleitor que não normali-

zar sua situação até a data-limite 
terá o título cancelado entre 17 
e 20 de maio. Nesse caso, o ci-
dadão fi ca impedido de realizar 
uma série de atividades, como 
retirar passaporte ou carteira 
de identidade, inscrever-se em 

concurso ou prova para cargo 
ou função pública, receber ven-
cimentos de função ou emprego 
público e renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino ofi -
cial ou fi scalizado pelo governo, 
entre outras restrições.

Mensagens falsas
A Justiça Eleitoral alerta 

ainda para a necessidade de 
estar atento a possíveis comu-

nicados falsos recebidos por 
e-mail. Mensagens de aviso so-
bre o cancelamento do título ou 
links que pedem a atualização 
de dados cadastrais não devem 
ser acessados. As consultas 
estão disponíveis somente nos 
cartórios eleitorais e no portal 
do TSE.

Fonte: Governo do Brasil, 
com informações do Tribu-

nal Superior Eleitoral

Foto: Luciana Thomaz/Inter TV


