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Novos radares
começam a operar nas
estradas estaduais

Estado do Rio de Janeiro
já tem 140 mil motoristas
com CNH digital

Pesagro-Rio identiﬁca
micro-organismos que
afetam plantações

O primeiro lote, com 43 novos radares de controle de velocidade do DER-RJ, começou a operar nas
rodovias estaduais do Rio de Janeiro a partir desta
segunda-feira (8/4). Estão incluídas as RJs 116, 122,
130, 174, 182 e 186.
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A Carteira Nacional de Habilitação Digital está completando um ano e já conta com mais de 140 mil documentos expedidos no Estado do Rio de Janeiro. O número é o
dobro do que havia em janeiro. Esse avanço ocorreu devido
à adoção da validação remota, tecnologia que permite ao
condutor gerar a CNH Digital...
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A Pesagro-Rio, vinculada à Secretaria de Agricultura, identiﬁcou micro-organismos que afetam as
plantações e ofereceu soluções ao produtor rural para
o controle alternativo de pragas e doenças que atacam
as culturas.
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Estado
repassa R$ 88
milhões para
as prefeituras
ﬂuminenses
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Hemocentro de Nova Friburgo vai abrir um sábado
por mês para atendimento ao público
Web

O Governo do Estado
depositou R$ 88,5 milhões em
repasses de tributos para os 92
municípios ﬂuminenses. O depósito feito pela Secretaria de
Fazenda refere-se ao montante arrecadado no período de
25 a 29 de março. Os valores
correspondem à distribuição
de parte da arrecadação dos
tributos IPVA e ICMS às administrações municipais, além da
cota-parte do IPI.
Desde o início deste
ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses...
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Nova Friburgo realiza Fórum
de Dirigentes de Educação
da Região Serrana
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Prefeitura vai criar
conselhos gestores para
aproximar a população das
unidades de saúde

Foto: Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Fórum Estadual da Undime-RJ acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de abril na cidade do Rio de Janeiro

Diversos secretários de Educação estiveram
presentes ao Fórum de
Dirigentes de Educação da
Região Serrana, promovido
pela União dos Dirigentes
Municipais de Educação
(Undime-RJ), na quarta-feira passada, 03 de abril, realizado em Nova Friburgo,
com apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Educação.

O encontro regional
aconteceu em razão da
realização do Fórum Estadual da Undime-RJ, que
acontecerá nos dias 10, 11
e 12 de abril, na cidade do
Rio de Janeiro, cuja pauta
é composta pelos seguintes assuntos: alteração do
Estatuto da UNDIME RJ;
a eleição para o biênio de
2019/2021 da Undime...
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A Secretaria de Saúde
de Nova Friburgo deu um passo
importante para acabar com os
constantes problemas de desabastecimento do banco de sangue. Um sábado a cada mês, o
Hemocentro Regional Enfermeira
Cassia Viviane Kale Martins vai
abrir para realizar as coletas.
Em abril, as doações poderão ser feitas no dia 13. O horário de atendimento aos sábados
será das 8h às 12h.
Atualmente, o Hemocentro de Nova Friburgo registra
uma média de 10 doadores por
dia, quando o número ideal seria
de 30 por dia. A expectativa da
Secretaria de Saúde é que o hemocentro receba uma média de
50 doadores em cada sábado de
funcionamento.
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Novo CREAS
já atende ao morador
de Teresópolis
Fotos: Jorge Maravilha

Divulgação / teresopolis.rj.gov.br

Ação comunitária na Beira Linha foi o pontapé inicial

O sentimento de
pertencer a uma comunidade, criar identidade e
raízes nela e transformá
-la no melhor lugar para
se viver. Assim pode ser
resumida a ação realizada durante os últimos dez
dias, na Beira Linha, por
um grupo de moradores
do bairro.
Para acabar com
o descarte irregular de

Novo espaço traz mais conforto, comodidade e segurança para os assistidos

lixo em trecho da Rua
Beira Rio, um grupo se
uniu, construiu jardineiras e plantou mudas de
flores, embelezando o
entorno do Posto de Saúde da Família (PSF) do
bairro. A iniciativa também mobilizou a equipe
do PSF e alunos da Escola Municipal Chiquinha
Rolla.
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A Prefeitura, por
meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social,
inaugurou nesta última
sexta (5) o novo espaço
do CREAS (Centro de
Referência Especializado
de Assistência Social). O
centro de referência passou a funcionar na Rua
Carmela Dutra, 812, em
Agriões. Com acesso para
pessoas com deﬁciência,

o local tem recepção, sala
de coordenação, cinco
salas para atendimento
individual; uma sala para
atendimento em grupo,
capacitação e reuniões,
copa, três banheiros, e um
espaço para atividades externas. O local proporciona
mais conforto, comodidade
e segurança para os assistidos pelo CREAS.
Pág 02
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 6ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 25 de março
de 2019.
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às
dezoito horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente
a nobre Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, com a presença dos demais
Edis, sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta
a 6ª 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 Complementar n.º
004/2019, do Poder Executivo, que Revoga a Lei Complementar Municipal nº
07 de 07 de Julho de 2017 e Revigora com nova redação o parágrafo único do
art. 41 e o parágrafo §4º do art. 64, ambos da Lei Complementar Municipal 05
de 01 de setembro de 20018 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município
do Carmo RJ). Projeto de Lei n.º 024/2019, do Poder Executivo, que Altera o
artigo 1º, caput, da lei 1.881, de 20 de abril de 2017. Indicação n.º 053/2019,
do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito para que
realize a troca das luminárias dos postes de iluminação pública localizada na
Praça Presidente Getúlio Vargas. Indicação n.º 060/2019, do Vereador Juliano
de Souza Braga, ao Exmo. Sr. Prefeito requerendo que seja disponibilizada a
máquina (Patrol) para Estrada do Bom Destino, que liga a RJ-160 ao Bom
Destino. Indicação n.º 061/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo,
ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando a realização de reforma geral nos banheiros
públicos da Praça Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade. Indicação n.º
062/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito para que disponibilize
fardas novas aos Guardas Municipais, bem como coturnos, coletes, cinturão,
entre outros. Indicação n.º 063/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando serviço de poda ou retirada de árvores, para RJ144. Indicação n.º
067/2019, do Vereador Humberto Menezes Caetano, ao Exmo. Sr. Prefeito para
que seja disponibilizado um varredor para a Rua José Joaquim da Cunha, no
Bairro Bela Vista. Indicação n.º 068/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr.
Prefeito solicitando conserto do bueiro localizado na Rua Celso Carrilho de
Faria, no bairro Asa Branca, nesta cidade. Indicação n.º 070/2019, do Vereador
Wilde Rodrigues Curty, ao Exmo. Sr. Prefeito para que providencie uma limpeza geral na Rua Edimar Policiano da Silva, Rua do Brizolão. Indicação n.º
071/2019, do Vereador Humberto Menezes Caetano, ao Exmo. Sr. Prefeito para
que realize os reparos necessários na Rua Irmã Zélia, esquina com a Rua Silvio
Geraldo França, nesta cidade. Indicação n.º 072/2019, do Vereador Romerito
José Wermelinger Ribeiro, ao Exmo. Sr. Prefeito para que determine o setor
competente a efetuar a demarcação de solo dando preferência de estacionamento para pessoas com necessidades especiais, bem como uma rampa para as
pessoas que utilizam os serviços do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial),
localizado na Rua Barão de Aparecida, no Centro desta cidade. Indicação n.º
073/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, ao Exmo. Sr. Prefeito
para que determine através da Secretaria Competente, a construção de uma
cobertura na Fonte da Amizade, localizada na estrada Carmo x Duas Barras.
Indicação n.º 074/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Exmo.
Sr. Prefeito solicitando a conclusão da Quadra de Esporte, localizada no Distrito de Porto Velho do Cunha. Indicação n.º 075/2019, da Vereadora Anaclaudia Ribeiro Fernandes, ao Exmo. Sr. Prefeito para que seja disponilibilizado
cursos de atendimento ao público para os servidores da saúde. Pedido de Informação n.º 011/2019, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr.
Prefeito solicitando informações quanto as medidas que serão tomadas em relação à Quadra de Esportes, localizada no Distrito de Porto Velho do Cunha, já
que a mesma encontra-se abandonada. Moção n.º 020/2019, do Vereador
Marco Dalboni, de aplausos para com os empresários Danielle Costa Martins e
Carlos Tadeu da Silva Ferreira, proprietários da ACADEMIA PRO-FITNESS.
Ofícios n.º 138-A/2019, 139-A/2019 e 140-A/2019, ambos do HNSC encaminhando prestação de contas referente às subvenções do mês de fevereiro. Ofício
n.º042/2019, do Gabinete do Prefeito, informando o líder do governo. O Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: Os Projetos de n.º 004/2019 e 024/2019,
apresentados e lidos nesta Sessão, serão encaminhados para as comissões competentes para estudo e parecer, a partir desta reunião. O Projeto de Lei de n.º
016/2019, que visa a aprovação do Plano de Contingência Municipal, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei de n.º
019/2019, que Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura
administrativa do Poder Executivo do Carmo e dá outras providências, foi
submetido ao Plenário e aprovado por 07 votos, tendo os nobres Vereadores
Juliano de Souza Braga e Humberto Menezes Caetano votado contrário. Os
Projetos de Decreto Legislativo de n.º 002/2019, que Concede Título de Cidadã
Carmense a Sra. Luci Glória da Silva, e de Resolução de n.º 002/2019, que
Concede Medalha Esperidião Calil ao Sr. José Luiz Alves Corrêa Rodrigues,
foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. As Indicações, a
moção e o Pedido de Informação, 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: “Eu não poderia deixar de falar aqui dos últimos acontecimentos que acontecendo com os Vereadores em nosso Estado do Rio de Janeiro.
Ontem foi morto um Vereador em Japeri. A gente participa aqui de um grupo
de Vereadores da região Norte do Estado do Rio de Janeiro e toda semana nos
deparamos com alguns Vereadores sendo assassinados. Esse aqui foi fazer uma
denúncia em plenário. Vereador de 24 anos, foi eleito pela primeira vez e aos
seus 26 anos foi morto. Um colega dele tinha sido assassinado a 30 dias atrás.
Ele subiu na tribuna para fazer uma denúncia sobre as milícias e o crime organizado e a próxima vítima foi ele. O vereador não tem direito a segurança, não
tem direito a nada, pois quando tem assessor, ﬁcam apertando para tirar. Tem
dias que saímos a noite para irmos nos Distritos, na Prata, em Porto Velho.
Vereador Salvador está aqui agora, está indo para Porto Velho, vai sozinho,
tinha que ter uma pessoa para ir junto com ele, porque é o presidente Casa. Aí
não. Fica todo mundo mazelando em cima das Câmara Municipais. Não sou
Vereador, estou. Mas sempre defendi o Poder Legislativo, sempre na classe, que
vem primeiro, a classe legislativa. Ninguém bate lá nos Senadores, nos Deputados, ninguém bate em outros poderes, mas o primeiro que toma a pancada é
o Vereador, em todos os Municípios. A gente observa aqui, né Vereador Beto,
Vereadora Valquíria, que fazem parte do grupo no qual sou administrador, incluindo o Vereador Samuel. Eles observam todos os dias nesse grupo, porque
a gente esquece que não é só na nossa Cidade, mas em todos os lugares, é geral.
Eu disse no Congresso uma vez, Vereador Beto deve lembrar, em 1994/1995,
que Vereador é igual Fiorino, mas que se juntar todo mundo é a maior classe
política que nós temos no país. Falta união, a união nacional dos Vereadores.
Eu quero ver a mídia falar, a globo falar da morte do Vereador de Japeri. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. Não temos direito a nada, pelo contrário,
somos massiﬁcados, criminalizados, dizem que Vereador ganha muito, vê o
salário nosso quanto que é. É o cargo mais fácil que qualquer um pode ocupar,
basta ler, escrever, ter um partido e se candidatar. Candidato não precisa fazer
concurso, não precisa fazer nada, é só colocar o nome a disposição da população
para que as população aprove. Se eu quiser me formar em médico amanhã, eu
vou me formar. Basta eu querer, eu estudar, meter a cara no livro, ir lá e pegar
meu diploma. Agora, para pegar o certiﬁcado popular tem que passar pelo crivo.
Mesmo aqueles que não gostam da gente, se votaram e convocaram, tem que
aceitar.”
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.

Exmo. Sr. Prefeito para colocação de um braço de luz no último poste situado
na Rua Adalberto de Souza Braga, no Bairro Progresso. Indicação n.º 076/2019,
das Vereadoras Rita Estefânia Gozzi Farsura e Valquíria Aparecida de Moraes,
ao Exmo. SR. Prefeito solicitando reajuste para os vencimentos dos servidores
públicos municipais. Indicação n.º 078/2019, do Vereador Naziano Carvalho
de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando que sejam instaladas lixeiras em
todas as ruas do Distrito de Porto Velho Cunha, extensivo aos outros Distritos
pertencentes ao Município de Carmo. Indicação n.º 079/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando patrolamento da RJ-158, estrada que liga
os Distritos de Porto Velho do Cunha e Córrego da Prata. Indicação n.º 080/2019,
do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito para limpeza do bueiro localizado
em frente ao Campo do Distrito de Porto Velho Cunha. O Sr. Presidente passou
a Ordem do Dia: Os Projetos de n.º 019/2019, 026/2019, 002/2019, 005/2019
e 006/2019, apresentados e lidos nesta Sessão, serão encaminhados para as
comissões competentes para estudo e parecer, a partir desta reunião. O Projeto
de Lei de n.º 024/2019, que Altera o artigo 1º, caput, de lei 1.881 de, 20 de abril
de 2017, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. As Indicações,
apresentadas e lidas nesta Sessão, foram submetidas ao Plenário e aprovadas 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, 01 de abril de 2019.

PORTARIA Nº. 12/19
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 o servidor ocupante do
Cargo de Provimento em Comissão, na função de ASSESSOR PARLAMENTAR-I, o Sr. CARLOS ALBERTO MARCELO DOS SANTOS, - matrícula nº
00360, nomeado à disposição do Vereador Wilde Rodrigues Curty, através da
Portaria nº 18/18.
A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 1º de abril
de 2019.

Carmo, 25 de março de 2019.
Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.
Carmo-RJ, 09 de abril de 2019.
Ata da 7ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 01 de abril de
2019.
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezoito
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 7ª 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 019/2019, do Poder
Executivo, que Extingue o Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, símbolo
DAS-AJUR, e cria o Cargo em Comissão de Diretor de Controle e Transparência, símbolo DAS-I e da outras providências. Projeto de Lei n.º 026/2019, do
Poder Executivo, que Cria o programa municipal de incentivo às organizações
sociais e estabelece requisitos para qualiﬁcação das entidades, deﬁne critérios
para a publicação de atividades e serviços no Município de Carmo. Projeto de
Lei n.º 002/2019, da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Carmo, que solicita
autorização para a realização de concurso público para o provimento de cargos
do quadro permanente de servidores da Câmara Municipal do Carmo/RJ e dá
outras providências. Projeto de Lei n.º 005/2019, do Vereador Marco Dalboni,
que Inclui no calendário oﬁcial do Município o evento Campeonato de Karatê
como medida de incentivo ao esporte e dá outras providências. Projeto de Lei
n.º 006/2019, do Vereador Marco Dalboni, que Inclui no calendário oﬁcial do
Município o evento Campeonato de Jiu Jitsu como medida de incentivo ao
esporte e dá outras providências. Indicação n.º 064/2019, do Vereador Naziano
Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências deﬁnitivas
sobre o esgoto a céu aberto no Distrito de Porto Velho do Cunha. Indicação n.º
066/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando patrolamento e
revestimento em saibro para Rua Dalmo José Gonçalves, bairro Emboque, nesta
cidade. Indicação n.º 069/2019, do Vereador Humberto Menezes Caetano, ao

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

PORTARIA Nº. 13/19
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. JOSIMAR PIMENTEL CURTY, brasileiro, solteiro, maior, com escolaridade de 2º grau completo,
residente na Rua Armando Chaves Monteiro, nº 310 – bairro Boa Esperança,
em Carmo RJ (Cep: 28640.000), para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR–I, à disposição do Vereador Wilde
Rodrigues Curty.
A presente portaria terá efeito retroativo a contar do dia 1º de abril
de 2019.
Publique-se e cumpra-se, fazendo os registros e anotações necessárias.
Carmo-RJ, 09 de abril de 2019.
Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Novo CREAS já atende ao morador de Teresópolis
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social, inaugurou nesta última sexta (5) o novo espaço do
CREAS (Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social). O centro de referência
passou a funcionar na Rua Carmela Dutra, 812, em Agriões.
Com acesso para pessoas com
deﬁciência, o local tem recepção,
sala de coordenação, cinco salas
para atendimento individual; uma
sala para atendimento em grupo,
capacitação e reuniões, copa, três
banheiros, e um espaço para atividades externas. O local proporciona mais conforto, comodidade
e segurança para os assistidos
pelo CREAS.
A inauguração contou com
a presença do Prefeito Vinicius

Claussen, de secretários e subsecretários municipais e de coordenadores dos CRAS (Centros de
Referência de Assistência Social).
“Esse espaço tem uma infraestrutura apropriada para dar atenção
especial às pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade social.
Agradeço a dedicação de toda a
equipe do Desenvolvimento Social”, destacou Vinicius Claussen.
O secretário de Desenvolvimento Social, Marcos Jaron,
pontuou a mudança do CREAS
para um local com conforto, comodidade e segurança para funcionários e pessoas assistidas pelo
Centro de Referência Especializado. “O CREAS faz atendimento de
alta complexidade e o local onde
estava funcionando, no Ginásio
Pedrão, não era adequado para

isso. Assim que o prefeito assumiu
a Prefeitura um dos compromissos
da gestão era essa mudança de
sede o mais rápido possível. Hoje,
esse objetivo se tornou realidade,
com a equipe completa e feliz, realizando as tarefas com empenho
e amor”, disse.
A subsecretária da pasta,
Nelma de Azeredo, que já atuou
no governo do estado durante 20
anos e tem experiência também
na esfera federal enfatizou que
“o CREAS é um equipamento
que atende aos mais vulneráveis
e o espaço físico precisa estar
adequado às atividades que ele
vai abraçar, com meta de qualiﬁcação e ampliação dos serviços
oferecidos, além de melhorar a
infraestrutura, adquirindo novos
computadores, mobiliário e etc.”

Representantes do Legislativo Municipal e do Judiciário
também participaram do evento.
A juíza Vânia Mara do Nascimento Gonçalves, titular da Vara
da Infância, da Juventude e do
Idoso de Teresópolis, ressaltou
a importância de ter um espaço
propício para a realização das atividades da unidade. “São muitos
os benefícios de ter um local como
esse como sede do CREAS. É o
respeito à dignidade das pessoas.
O trabalho dos proﬁssionais do
Centro de Referência Especializado é muito importante, tanto
com os menores de idade, quanto
para toda a família que precisar
desse atendimento. Esse espaço
vai atender aos objetivos a que se
propõe, inclusive com área para
atividades externas, e cursos”,

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

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

mencionou a juíza.
O trabalho feito pelo
CREAS é desenvolvido por proﬁssionais das áreas de Assistência
Social, Psicologia, Advocacia e
voluntários de diversos segmentos ligados à rede de Assistência
Social. Entre os grupos em atendimento no centro especializado
estão ‘Integra’ (reintegrar as pessoas em situação de rua à sociedade) e ‘Conhecendo Proﬁssões’
(adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa e que
estão no Paef – Proteção e Atendimento Especializados a Famílias
e Indivíduos).
O CREAS funciona de
segunda a sexta, das 8 às 17h. O
telefone para informações é (21)
2742-8722.
AsCom - teresopolis.rj.gov.br

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

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Câmara Municipal de Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fica dispensada 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, a despesa abaixo especiﬁcada:

Processo nº: 023/2019
Nome do credor: Via Express Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ / CPF: 01.376.247/0001-70
Endereço: Rua Monte Líbano, 38 e 50 – Várzea – Tere-

sópolis/RJ
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.30.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 105,00

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitações, instituída
pela Portaria nº 001/2019, de 09 de Janeiro de 2019, referente aquisição de 17.000
(dezessete mil) Litros de Gasolina tipo “C”e 800 (oitocentos) Litros de Óleo Diesel
S10, Licitação nº 001/2019, Tomada de Preços nº 001/2019, que julgou a empresa
Auto Posto Japor de Cantagalo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.235.744/000177, com sede à Rua Getúlio Vargas, 318 – Centro, em Cantagalo-RJ, com o valor
total de R$ 87.708,00 (oitenta e sete mil e setecentos e oito reais), como vencedora
do referido processo licitatório realizado, no dia 03/04/2019;
Considerando que o referido Edital Tomada de Preços foi amplamente
divulgado, com publicação no Diário Oﬁcial do estado do Rio de Janeiro, e, também,
no quadro de avisos da Câmara, sendo que apenas 01 (uma) empresa participou
do certame, estando, a mesma, presente na sessão de abertura e julgamento da
documentação e proposta;

ciando assim, o manifesto desinteresse por parte das demais empresas da região;
Considerando ser de interesse público a Homologação e Adjudicação
da referida decisão;
Considerando o Parecer positivo do Setor Jurídico desta Casa, sobre o
referido procedimento Licitatório;
HOMOLOGO e ADJUDICO a decisão da Comissão Permanente de
Licitações.
Dê ciência à empresa participante.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cantagalo-RJ, 05 de Abril de 2019.

Considerando que as principais empresas do ramo na região, tiveram livre
acesso as informações do certame, dada a ampla divulgação em veículo de imprensa
escrita, e que, mesmo assim, apenas 01 (uma) empresa compareceu ao ato, eviden-

Ocimar Merim Ladeira
PRESIDENTE

Portaria nº 016/2019, de 01 de abril de 2019.
“O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais”,
Resolve:
Designar, o servidor do quadro permanente Alex de Oliveira Santos,
matrícula n.º 3.018-0, para exercer a Função Gratiﬁcada de Chefe da Guarda Legislativa da Câmara, Símbolo FC-GL, de acordo com o art. 2º da Lei Municipal n.º
1.457/2019, de 25/03/2019.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 01 de abril de 2019.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Estado repassa R$ 88 milhões para as prefeituras ﬂuminenses
O Governo do Estado depositou R$ 88,5 milhões em repasses
de tributos para os 92 municípios
ﬂuminenses. O depósito feito pela
Secretaria de Fazenda refere-se ao
montante arrecadado no período
de 25 a 29 de março. Os valores
correspondem à distribuição de
parte da arrecadação dos tributos
IPVA e ICMS às administrações municipais, além da cota-parte do IPI.
Desde o início deste ano, ao

adicionar as cotas-parte e os repasses relacionados às transferências
federais e à receita diretamente
arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado
de R$ 3,67 bilhões.
Os depósitos semanais
são feitos por meio da Secretaria
de Fazenda, conforme prevê a
Lei Complementar nº 63, de 11 de
janeiro de 1990. As consultas dos
valores dos exercícios anteriores

podem ser feitas no Portal do Tesouro do site da Fazenda (www.
fazenda.rj.gov.br).
Os valores semanais transferidos aos municípios ﬂuminenses
variam em função dos prazos ﬁxados na legislação vigente. Dependendo do mês, pode haver até cinco
datas de repasses. As variações
destes depósitos oscilam conforme
o calendário mensal, os prazos de
recolhimento tributário e o volume

dos recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos
contribuintes está concentrada no
dia 10 de cada mês.
Índice de Participação dos
Municípios
Os repasses aos municípios dos tributos IPI e ICMS são
liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação
dos Municípios (IPM), apurados

anualmente para aplicação no exercício seguinte, conforme determina
a Constituição Federal e observado
o disposto na Lei Complementar
Federal nº 63, de 11 de janeiro de
1990, nas Leis Estaduais nº 2.664,
de 27 de dezembro de 1996, e nº
5.100, de 04 de outubro de 2007, e
nos Decretos Estaduais nº 46.470,
de 23 de outubro de 2018, e nº
46.575, de 13 de fevereiro de 2019.
IMPRENSA RJ

Novos radares começam a operar nas estradas estaduais
O primeiro lote, com 43
novos radares de controle de
velocidade do DER-RJ, começou
a operar nas rodovias estaduais
do Rio de Janeiro a partir desta
segunda-feira (8/4). Estão incluídas as RJs 116, 122, 130, 174,
182 e 186.
Os equipamentos de ﬁscalização eletrônica de velocidade,

para efeito de penalidade, ﬁscalizarão as rodovias, diariamente,
das 6h às 22h, seguindo a nova
legislação.
- O objetivo é fazer com
que os condutores reduzam a
velocidade, contribuindo sempre
para a diminuição do número de
acidentes em nossas rodovias explicou o presidente do DER-RJ,

Uruan Cintra de Andrade.
Os radares, além de ajudar
a reduzir acidentes, foram implantados em pontos com alto índice de
acidentes, densidade demográﬁca
elevada, proximidade de escolas,
hospitais e trechos com frequentes
atos de desrespeito à sinalização.
- Os radares têm um caráter
educativo e podem salvar vidas

- disse o diretor de Operação e
Monitoramento e Controle de Trânsito, José Luiz Teixeira da Silva.
Todos os trechos foram sinalizados com placas de velocidade máxima permitida, que variam
entre 50 e 60 km/h, de acordo com
as necessidades de cada rodovia.
Logo, motoristas de veículos que
excederem os limites estabeleci-

dos serão autuados.
Até o ﬁnal de abril, serão
instalados ou substituídos 256
radares do DER nas rodovias
estaduais. Na próxima semana,
será divulgado um novo lote que
entrará em funcionamento para a
ﬁscalização.
» Ascom do DER-RJ
IMPRENSA RJ

Estado do Rio de Janeiro já tem 140 mil motoristas com CNH digital
A Carteira Nacional de Habilitação Digital está completando um
ano e já conta com mais de 140 mil
documentos expedidos no Estado
do Rio de Janeiro. O número é o dobro do que havia em janeiro. Esse
avanço ocorreu devido à adoção da
validação remota, tecnologia que
permite ao condutor gerar a CNH
Digital sem precisar comparecer
a um posto de atendimento do

Detran.RJ ou utilizar certiﬁcação
digital.
Atualmente, o Estado do
Rio de Janeiro tem 5,6 milhões de
CNHs, das quais 2,1 milhões já
foram emitidas com QR Code, o
que permite a expedição imediata
da versão digital através do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”,
disponível gratuitamente nas lojas
virtuais App Store e Google Play. O

app inclui, além da CNH, o CRLV
(documento veicular) Digital.
Para emitir a CNH Digital
pelo celular, o usuário deve primeiro
usar o seu dispositivo móvel para ler
o QR Code, que ﬁca na parte interna da CNH em papel. Depois, deve
fazer a “prova de vida”, movimento
físico do usuário, lido pela câmera
do celular.
Após conﬁrmar a validação,

será necessário informar o número
do aparelho. O aplicativo vai pedir
ao usuário para criar uma senha
de quatro dígitos, que deverá ser
digitada toda vez que o documento
for utilizado. A CNH Digital poderá
ser acessada pelo celular mesmo
sem internet. Além da utilização no
trânsito, a CNH Digital vale como
identidade e pode ser exportada
em pdf, a partir do próprio aplicati-

vo, com o valor equivalente a uma
cópia autenticada em cartório.
Em março, o número de
CNHs digitais emitidas no país
chegou a 1,8 milhão. São Paulo
tem o maior número, com 421 mil,
seguido de Rio Grande do Sul, com
194 mil, Minas Gerais, com 156 mil,
e o Rio de Janeiro, em quarto lugar,
com 140 mil.
IMPRENSA RJ

Prefeitura vai criar conselhos gestores para aproximar a população
das unidades de saúde
O sentimento de pertencer a
uma comunidade, criar identidade
e raízes nela e transformá-la no
melhor lugar para se viver. Assim
pode ser resumida a ação realizada durante os últimos dez dias,
na Beira Linha, por um grupo de
moradores do bairro.

Para acabar com o descarte
irregular de lixo em trecho da Rua
Beira Rio, um grupo se uniu, construiu jardineiras e plantou mudas de
ﬂores, embelezando o entorno do
Posto de Saúde da Família (PSF)
do bairro. A iniciativa também mobilizou a equipe do PSF e alunos da

Escola Municipal Chiquinha Rolla.
Para o secretário de Saúde,
Antonio Henrique Vasconcellos,
que acompanhou a atividade, foi
uma ação comunitária de saúde.
Isso porque acabou com o acúmulo
de lixo, apesar de a coleta domiciliar ser feita com regularidade pela

Prefeitura, e também com o mau
cheiro e a proliferação de roedores
e de moscas.
“O Prefeito Vinicius Claussen aprovou a proposta de criação
de conselhos gestores nas unidades de saúde, unindo poder público
e usuários dos serviços de saúde. A

ideia é melhorar o atendimento na
área de abrangência dos postos,
com participação popular. Vamos
começar pelos PSFs da Beira Linha
e do Meudon, na cidade, e o PSF
de Vargem Grande, na área rural”,
informou.
AsCom - teresopolis.rj.gov.br
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Nova Friburgo realiza Fórum de Dirigentes
de Educação da Região Serrana
Diversos secretários de Educação estiveram presentes ao Fórum
de Dirigentes de Educação da Região
Serrana, promovido pela União dos
Dirigentes Municipais de Educação
(Undime-RJ), na quarta-feira passada, 03 de abril, realizado em Nova
Friburgo, com apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria de Educação.
O encontro regional aconteceu
em razão da realização do Fórum
Estadual da Undime-RJ, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de abril, na
cidade do Rio de Janeiro, cuja pauta
é composta pelos seguintes assuntos:
alteração do Estatuto da UNDIME RJ;
a eleição para o biênio de 2019/2021
da Undime; o local do próximo Fórum Estadual em julho, entre outros
assuntos educacionais importantes
para o Regime de Colaboração entre
os municípios.

O secretário de Educação,
professor Igor Pinto, recepcionou
os colegas e levou os participantes para um tour na secretaria. Em
seguida, a secretária executiva da
Undime-RJ e articuladora do regime
de colaboração BNCC, Marlise Alves
Cardoso, iniciou o fórum explicando
a importância do evento e introduziu
a apresentação de Manuela Cardoso,
articuladora do Conviva – ambiente
virtual totalmente gratuito que apoia
a gestão das secretarias municipais
de educação. Manuela explicou todas
as funções do sistema, que é uma
iniciativa da Undime, suas facilidades
e vantagens.
A secretária executiva detalhou as funções, ações e parcerias
da Undime-RJ e explicou como a
Undime nacional atua e informou
como o Fórum Estadual funcionará

nesta semana.
Como o prefeito Renato Bravo
já tinha orientado que Nova Friburgo
se firmasse como polo da Região
Serrana, o secretário Igor Pinto aceitou concorrer na eleição do Fórum
Estadual como coordenador regional
pela Undime-RJ para solidificar a
posição do município, cuja secretaria de Educação é referência para
várias outras das proximidades. Os
municípios que compõem a Região
Serrana na Undime-RJ são: Areal,
Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu,
Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas
Barras, Guapimirim, Macuco, Nova
Friburgo, Petrópolis, Santa Maria
Madalena, São José do Vale do
Rio Preto, São Sebastião do Alto,
Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e
Trajano de Moraes.
novafriburgo.rj.gov.br

Hemocentro de Nova Friburgo vai abrir um
sábado por mês para atendimento ao público
A Secretaria de Saúde de Nova
Friburgo deu um passo importante para
acabar com os constantes problemas
de desabastecimento do banco de
sangue. Um sábado a cada mês, o
Hemocentro Regional Enfermeira Cassia Viviane Kale Martins vai abrir para
realizar as coletas.
Em abril, as doações poderão
ser feitas no dia 13. O horário de atendimento aos sábados será das 8h às 12h.
Atualmente, o Hemocentro de
Nova Friburgo registra uma média de
10 doadores por dia, quando o número
ideal seria de 30 por dia. A expectativa
da Secretaria de Saúde é que o hemocentro receba uma média de 50 doadores em cada sábado de funcionamento.

E para movimentar o banco
de sangue logo no primeiro fim de
semana de plantão, o diretor médico
do Hospital Municipal Raul Sertã, Dr.
Arthur Mattar, decidiu convidar um
grupo de torcedores do Botafogo para
doarem sangue! “Eu conversei com
vários amigos botafoguenses e eles já
conﬁrmaram presença! Vamos começar nossa campanha com o pé direito”,
disse Dr. Arthur.
A Secretária de Saúde, Tânia
Trilha, lembra que o Hemocentro estará
aberto para todos, não sendo uma ação
especíﬁca da torcida alvinegra. Mas,
ela destaca a importância da união
de grupos para promoverem a doação: “recentemente tivemos um trote

solidário da UFF que foi um sucesso!
Os calouros da universidade ﬁzeram
uma doação coletiva que ajudou muito
nosso banco de sangue”, destacou a
secretária.
As outras datas, a partir do
mês de maio, serão divulgadas de
acordo com a montagem das equipes
de plantão.
Serviço:
– Abertura do Hemocentro de
Nova Friburgo
– Um sábado por mês
– Em abril: dia 13
– Das 8h às 12h
– Aberto ao público em geral
novafriburgo.rj.gov.br

Detro aplica mais de 1,5 mil multas
no primeiro trimestre do ano
O Departamento de Transportes
Rodoviários (Detro) vem intensiﬁcando
as operações em todo o estado do Rio
de Janeiro, desde o início deste ano. No
primeiro trimestre, os agentes do órgão
aplicaram 1.577 multas. Além de ﬁscalizar as condições da frota de ônibus e
vans intermunicipais, os agentes atuaram nas ruas combatendo o transporte
de passageiros sem autorização do
poder concedente e ainda veriﬁcaram
infrações relativas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Desde o início do ano, os destaques foram as ações voltadas para as
condições dos ônibus intermunicipais.
Desde janeiro, foram aplicadas 1.179
multas em coletivos. As principais irregularidades ﬂagradas no período foram:
horário irregular, má conservação do
veículo, falta de selo de vistoria, não
portar documentação obrigatória e
questões referentes a acessibilidade
(cinto de segurança, campainha e
plataforma do cadeirante inoperantes),
entre outros.
As equipes atuaram nos seguintes terminais rodoviários: Teresópolis,
Petrópolis, Cabo Frio, Araruama, Al-

cântara (São Gonçalo), João Goulart
e Roberto Silveira (Niterói), Macaé,
Itaperuna, Shopping de Caxias, Nova
Iguaçu, Itaguaí, Resende, Barra Mansa,
Volta Redonda, Barra do Piraí, Campos
dos Goytacazes, Vassouras, Plinio Casado (Nova Iguaçu), Nilópolis, Cachoeiras de Macacu, Magé, Alvorada, Novo
Rio, Menezes Côrtes e Campo Grande.
Equipes ainda realizaram ações nos
pontos ﬁnais dos ônibus intermunicipais
no Passeio (Centro), na Tijuca e em
Vila Isabel.
Além de verificar os serviços
prestados pelas empresas de ônibus, o
Detro ﬁscalizou as vans intermunicipais,
aplicando 171 multas nos permissionários. Nas ações diárias de combate ao
transporte sem autorização do poder
concedente, 253 veículos ﬂagrados em
situação irregular foram apreendidos e
outras 227 autuações referentes a irregularidades do CTB foram aplicadas.
Operações nas garagens
Este ano, o Detro iniciou a segunda fase da operação especial Acessibilidade. Agentes foram às garagens
das empresas multadas por questões

referentes a acessibilidade, durante as
ﬁscalizações nos terminais, para veriﬁcar se os problemas ﬂagrados nas ruas
já haviam sido sanados.
De janeiro a março, 18 empresas foram multadas por não regularizarem as frotas. As equipes estiveram nas
garagens das seguintes empresas: Auto
Viação União, Transporte e Turismo Machado, Expresso Recreio, Viação Vera
Cruz, Empresa de Transportes Flores,
Auto Viação Reginas, Transportadora
Tinguá, Auto Viação Vera Cruz, Transturismo Rei (Trel), Auto Ônibus Fagundes, Rio Ita, Auto Ônibus Vera Cruz,
Limousine Carioca, Transportes Santo
Antônio, Transtur Vila Emil, Viação São
José, Evanil Transporte e Turismo,
Nilopolitana, Viação Ponte Coberta,
Viação Vila Rica, Fazeni Transportes e
Turismo, Gardel Turismo, Transportes
Blanco, Auto Lotação Ingá, Viação Nossa Senhora do Amparo, Coesa Transportes, Viação Mauá, Viação Estrela,
Viação Galo Branco, Auto Viação ABC,
Expresso Rio e Janeiro, Transturismo
Rio Minho e Auto Viação 1001.
» Ascom do Detro
IMPRENSA RJ
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O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

EM NOME DO PAI
Passei por um outdoor que dizia: “Em nome do Pai
do Filho e do Espírito da Empresa”, sei que em se tratando
de publicidade chocar o consumidor em potencial é uma
estratégia para obter a atenção.
Até admito que deve ter dado certo, caso contrário
não estaria escrevendo sobre o assunto. E também entendo
que com padrões morais cada vez mais ﬂexíveis deve ser
difícil chocar alguém, seja quem for.
Em favor da liberdade de expressão também pesa
o fato de que as reações às imagens do jornal Dinamarquês
foram exageradas, e colocam os chargistas na cômoda condição de vítimas. Se não fosse suﬁciente, a óbvia constatação
de que a violência, além de abominável, é o argumento de
quem não sabe argumentar.
O que me incomoda, no entanto, é que temos um
arsenal de argumentos bem medidos, a velocidade da produção e a voracidade do mercado quando se trata de atacar
qualquer coisa que possa ser considerada sagrada.
Esta liberdade ilimitada, no ﬁnal das contas, corrói
a si própria uma vez que o extremo de um fato pressupõe o
seu oposto.
Quero, no entanto, dar um testemunho verídico e
pessoal sobre o assunto: Lembro claramente do dia em que
desprezei com uma frieza calculada um trocador que insistia
que eu havia lhe passado uma nota de cinco, ao invés da
de dez.
Um pouco antes de saltar do ônibus ele me chamou
de volta, tocou minhas mãos e olhando fundo em meus olhos
me disse que não havia me roubado: “por tudo que é sagrado!”
Não tive escolha e ﬁngi aceitar o que me disse.
No dia seguinte, como que por milagre achei uma de
dez no bolso esquerdo.

Pesagro-Rio
identiﬁca
micro-organismos
que afetam
plantações
A Pesagro-Rio,
vinculada à Secretaria de
Agricultura, identiﬁcou micro-organismos que afetam
as plantações e ofereceu
soluções ao produtor rural
para o controle alternativo de pragas e doenças
que atacam as culturas. A
Pesagro-Rio vem desenvolvendo pesquisas em
Fitossanidade buscando
soluções em curto e médio
prazos, principalmente para
o controle alternativo de
micro-organismos, evitando o uso de agrotóxicos,
maléﬁcos à saúde humana
e animal.
Segundo o pesquisador Luiz Augusto de
Aguiar, do Centro Estadual
de Pesquisa em Agricultura
Orgânica, da Pesagro-Rio,
é de primordial importância que o produtor rural,
antes da formação de sua
lavoura, preste bastante
atenção à qualidade da
semente a ser plantada
e, logo após, volte sua
atenção para os insetos e
pragas que atacam a sua
plantação. Caso não tenha
condição de identiﬁcá-las,
a Pesagro-Rio dispõe de
modernos equipamentos e
pessoal técnico especializado no Laboratório de Fi-

tossanidade daquele centro
de pesquisa para realizar
esse trabalho e recomendar
medidas de controle com
a utilização de defensivos
alternativos.
– Os exames de ﬁtossanidade constituem
ferramenta fundamental
nos trabalhos de melhoramento genético e produção
das principais espécies
vegetais de consumo diário
da população, concluiu o
pesquisador – disse.
O Laboratório de
Fitossanidade da Pesagro
-Rio atende a produtores
do estado e a instituições
de ensino, pesquisa e extensão rural.
Para maiores informações sobre a identiﬁcação de insetos e medidas
de controle, os interessados
podem se dirigir ao Centro
Estadual de Pesquisa em
Agricultura Orgânica da Pesagro-Rio, na BR 465, km 7,
Bairro Ecologia, em frente à
Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, no município de Seropédica, pelo
telefone (21) 3787-0780, ou
ainda pelo e-mail pesagro.
seropédica@gmail.com.
» Ascom da
Pasagro-RJ
IMPRENSA RJ

