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Brincadeiras tradicionais
e atividades esportivas
do projeto ‘Brincando no Bairro’
são realizadas em Macuco

Areal quer implementar
programa pioneiro
de Petrópolis

Hotéis estimam ocupação
de 57% durante feriado
prolongado no Rio

Brincadeiras tradicionais e atividades esportivas do
projeto ‘Brincando no Bairro’ foram realizadas no Araponga, no bairro Barreira, como opções de lazer aos moradores. O evento é realizado pela Prefeitura de Macuco, por
meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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Areal quer implementar o Defesa Civil nas
Escolas com base no trabalho pioneiro desenvolvido
em Petrópolis. Representantes do município vizinho
estarão na cidade aprendendo na prática como é o
funcionamento do programa.
Pág 04

Apesar das fortes chuvas que atingiram o
Rio de Janeiro nos últimos dias, os hotéis devem
ficar cheios durante o feriado prolongado da Semana Santa, Tiradentes (21 de abril) e São Jorge
(23 de abril).
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Prefeitura aciona Procon e órgão intima Concer
sobre obras às vésperas de feriados

Inscrições para
edital na área
de saneamento
prosseguem
até 26 de abril
c
m
y
k

Divulgação: petropolis.rj.gov.br

A Prefeitura está oﬁciando
a Concer para que ﬁnalize de imediato ou interrompa – retirando
obstáculos e garantindo a ﬂuidez
- as intervenções no quilômetro
85 da pista de subida da Serra. A
poucos dias do feriado de Semana Santa, a concessionária que
administra a BR-040 faz mais uma
intervenção colocando a estrada
em meia pista com engarrafamento para os usuários. A ação
da Prefeitura está sendo feita
por intermédio do Procon. Insistindo na obra e não garantindo a
sua ﬁnalização antes do feriado,
quando são esperados mais de
200 mil veículos pelo trecho, a
Concer vai ser autuada pelo Procon cabendo punição e multas
diárias em função do prejuízo aos
consumidores.
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Continuam abertas, até
o próximo dia 26 de abril, as
inscrições para as prefeituras
participarem do chamamento
público de manifestação de
interesse na elaboração de
projetos e execução de obras
de sistemas alternativos de saneamento ambiental para coleta e tratamento de eﬂuentes
sanitários domésticos urbanos.
Lançado pelo Comitê
da Bacia Hidrográﬁca do Rio
Piabanha e Sub-Bacias Hidrográﬁcas dos Rios Paquequer
e Preto (Comitê Piabanha)
em 13 de março, o edital de
saneamento...
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Prefeito acompanha
secretário de Saúde do estado
em visita ao hospital de
oncologia de Nova Friburgo
c
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y
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Flores cultivadas no
horto municipal
proporcionam novo
aspecto a Nova Friburgo

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Edmar Santos ventilou ainda a possibilidade da organização de um consórcio de municípios vizinhos

Na manhã da última
sexta-feira, dia 12, o prefeito Renato Bravo recebeu
o secretário de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro,
Edmar Santos, que esteve
em Nova Friburgo para
visitar o futuro Hospital de
Oncologia da cidade, que
está com as obras paralisadas. O secretário falou
à imprensa que pretende
retomar as obras “o quanto

antes” e que conta com algumas parcerias para que
isso aconteça. Para o prefeito, trata-se da “realização
de um sonho”.
PROMESSA DE
CAMPANHA – Edmar Santos citou que a retomada
e a conclusão das obras
do Hospital do Câncer em
Nova Friburgo é uma promessa de campanha...
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Alunos da Unopar poderão
estagiar em secretarias da
Prefeitura de Teresópolis

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Enquanto mudas são plantadas, outras continuam sendo cultivadas no horto municipal

Os jardins estão
mais ﬂoridos no centro de
Nova Friburgo graças ao
trabalho incansável das
equipes da Secretaria de
Serviços Públicos. Conforme entendimentos do
secretário Amarílio Salarini com o prefeito Renato
Bravo, atenção especial
tem sido dada ao horto
municipal, situado no Vale
dos Pinheiros, onde são

cultivadas as flores que
estão dando nova vida à
cidade.
O trabalho de embelezamento da cidade foi
realizado no Largo João
Batista Bussinger, próximo
à Ponte Sete de Setembro,
onde foi feito o replantio de
novas mudas de ﬂores; na
revitalização do trevo da
Praça do Suspiro...
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Divulgação: teresopolis.rj.gov.br

Acadêmicos dos cursos da Unopar serão encaminhados para estágio através de documento hábil

A Prefeitura e
o Polo Teresópolis da
Unopar (Universidade
Norte do Paraná) renovaram o convênio para
a realização de estágios
curriculares destinados
aos acadêmicos dos
cursos de licenciatura e
serviço social, oferecidos pela instituição de
ensino. A novidade é a
inclusão do curso de

Nutrição e de Pedagogia
no programa de estágio.
O documento foi assinado pelo Prefeito Vinicius
Claussen e pela gestora
da Unopar Teresópolis,
Patrícia Santana Gomes. Também participou
da reunião a coordenadora pedagógica da
unidade, Janice Vieira
Romano Dantas.
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 8ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 08 de abril de
2019.
Aos oito dias 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 8ª
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: Emenda modiﬁcativa ao Projeto de Lei
Complementar n.º 004/2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e
Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício n.º 050/2019, do Poder Executivo,
encaminhando veto ao Projeto de Lei que Dispõe sobre a extinção do cargo em
comissão de assessor de controle, planejamento e avaliação e a criação do cargo
em comissão de diretor de transparência. Indicação n.º 081/2019, do Vereador
Humberto Menezes Caetano, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando limpeza dos lotes
vagos na Rua Tancredo Neves e também nas demais ruas da cidade, onde também
se encontra muitos lotes no mesmo estado. Indicação n.º 082/2019, do mesmo
Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito, para que, juntamente com o Setor responsável,
realize os reparos necessários na estrada Pouso Alegre. Indicação n.º 083/2019,
do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a troca ou conserto e
manutenção dos aparelhos da academia ar livre, na Praça Getúlio Vargas, nesta
cidade. Indicação n.º 084/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito, para
colocação de um poste de iluminação pública com braço de luz na Rua José Joaquim da Cunha, no Bairro Bela Vista. Indicação n.º 085/2019, do mesmo Vereador,
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a organização do Transito na Rua Silvio Geraldo
França ( Rua da Rirrofer), nesta cidade. Indicação n.º 086/2019, dos Vereadores
Romerito José Wermelinger Ribeiro e Anacláudia Ribeiro Fernandes, ao Exmo.
Sr. Prefeito, para que seja realizado asfaltamento no Bairro Val Paraíso e Morro

do Estado, nesta cidade. Indicação n.º 087/2019, dos mesmos Vereadores, ao
Exmo. Sr. Prefeito, para que efetue a demarcação de rampas de acessibilidade em
todos os Distritos de Carmo. Indicação n.º 088/2019, dos mesmos Vereadores, ao
Exmo. Sr. Prefeito, solicitando roçada na Estrada do Astro, que liga os Municípios
Carmo x Sumidouro. Indicação n.º 089/2019, dos mesmos Vereadores, ao Exmo.
Sr. Prefeito, solicitando colocação de faixa asfáltica, entre as rampas de acessibilida, nesta cidade. Indicação n.º 090/2019, do Vereador Juliano de Souza Braga,
ao Exmo. Sr. Prefeito, para que promova na rede pública de ensino o programa
“Especial também Pode”. Indicação n.º 091/2019, dos Vereadores Juliano de
Souza Braga e Anacláudia Ribeiro Fernandes, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
reforma e revitalização do Paço Municipal, bem como das Praças Municipais
Princesa Isabel e Alexandre de Mello. Indicação n.º 092/2019, do Vereador
Naziano Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando conserto da
manilha de água pluvial instalada na rua Nilo Passos, próximo ao número 119,
no centro da cidade. Indicação n.º 093/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr.
Prefeito, solicitando o conserto de um buraco presente na calçada da Rua Ulisses
Lengruber, em frente ao número 610. Indicação n.º 094/2019, do mesmo Vereador,
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a expedição de notiﬁcações aos proprietários
de terrenos do Bairro Sol Maior, para que estes procedam com a limpeza de suas
propriedades. Indicação n.º 095/2019, do mesmo Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito,
para que realize uma melhoria nos banheiros públicos da rodoviária. Indicação n.º
096/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura, ao Exmo. Sr. Prefeito, para
que viabilize junto ao setor competente a construção de um banheiro no Posto
de Saúde do Jardim Centenário. Requerimento n.º 003/2019, do Vereador Marco
Dalboni, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a instalação de Braços de Iluminação
Pública no trecho da RJ- 148, ( estrada Carmo X Cantagalo). Moção n.º 021/2019,
de todos os Vereadores, de pesar pelo falecimento do Sr. Lelis Fajardo de Souza.
Moção n.º 022/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, de aplausos

ao Jovem Amós Moraes. Moção n.º 023/2019, das Vereadoras Rita Estefânia
Gozzi Farsura e Valquíria Aparecida de Moraes, de pesar pelo falecimento da
Sra. Maria da Glória Soares da Silva. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia:
O veto ao Projeto de Lei que Dispõe sobre a extinção do cargo em comissão de
assessor de controle, planejamento e avaliação e a criação do cargo em comissão
de diretor de transparência, apresentado e lido nesta Sessão, será encaminhado
para as comissões competentes para estudo e parecer, a partir desta reunião. A
Emenda modiﬁcativa ao Projeto de Lei Complementar n.º 004/2019, juntamente
com o referido projeto, o qual 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 2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município do Carmo-RJ),
foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei de
n.º 019/2019, que Extingue 1 Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, símbolo
DAS-AJUR, e cria 1 Cargo em Comissão de Diretor de Controle e Transparência,
símbolo DAS-1 e da outras providências; de n.º 005/2019, que Inclui no calendário
oﬁcial do Município o evento Campeonato de Karatê como medida de incentivo
ao esporte e dá outras providências; e de n.º 006/2019, que Inclui no calendário
oﬁcial do Município o evento Campeonato de Jiu Jitsu como medida de incentivo
ao esporte e dá outras providências, foram submetidos ao Plenário e aprovados
por unanimidade. As Indicações, as moções e o Requerimento, 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, 08 de abril de 2019.

Inscrições para edital na área de saneamento
prosseguem até 26 de abril
Continuam abertas, até o
próximo dia 26 de abril, as inscrições para as prefeituras participarem do chamamento público
de manifestação de interesse na
elaboração de projetos e execução
de obras de sistemas alternativos
de saneamento ambiental para
coleta e tratamento de eﬂuentes
sanitários domésticos urbanos.
Lançado pelo Comitê da
Bacia Hidrográﬁca do Rio Piaba-

nha e Sub-Bacias Hidrográﬁcas
dos Rios Paquequer e Preto (Comitê Piabanha) em 13 de março,
o edital de saneamento tem como
objetivo melhorar a conservação
das águas dos municípios pertencentes à Região Hidrográﬁca IV
ﬂuminense, área de atuação do
Comitê Piabanha (no caso, Areal,
Carmo, Paraíba do Sul, Paty do
Alferes, Petrópolis, São José do
Vale do Rio Preto, Sapucaia, Su-

midouro, Teresópolis e Três Rios).
O documento completo
está disponível no site do Comitê
Piabanha (www.comitepiabanha.
org.br) e na página da Associação
Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul - Agevap (www.agevap.org.br/
chamamento-001-2019.php).
As propostas serão julgadas a partir de sete critérios,
abrangendo as características da

proposta e do município proponente. O resultado ﬁnal com a listagem
dos contemplados será divulgado
em 29 de maio. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(24) 2237-9913 ou também pelo
e-mail cbhpiabanha@agevap.
org.br.
Saneamento básico
É o conjunto de ações e
atividades relacionadas com o

abastecimento de água potável, a
coleta e o tratamento de esgoto,
a limpeza urbana e o manejo de
resíduos sólidos, e a drenagem e
o manejo das águas pluviais urbanas, executadas através de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais, visando a saúde
das comunidades e a preservação
do meio ambiente e dos recursos
hídricos.
Paulo Filgueiras

Prefeito acompanha secretário de Saúde do estado em visita
ao hospital de oncologia de Nova Friburgo
Na manhã da última sexta-feira, dia 12, o prefeito Renato
Bravo recebeu o secretário de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que esteve em
Nova Friburgo para visitar o futuro
Hospital de Oncologia da cidade,
que está com as obras paralisadas. O secretário falou à imprensa
que pretende retomar as obras “o
quanto antes” e que conta com
algumas parcerias para que isso
aconteça. Para o prefeito, trata-se
da “realização de um sonho”.
PROMESSA DE CAMPANHA – Edmar Santos citou que

a retomada e a conclusão das
obras do Hospital do Câncer em
Nova Friburgo é uma promessa
de campanha do governador
Wilson Witzel. Não será mais só
de oncologia, mas também para
tratamento de doenças cardiovasculares, visando atender a toda a
região. Em sua avaliação, a estrutura do imóvel é bastante sólida
e o projeto está adiantado. “Nós
queremos ver se num período
curto apresentamos o orçamento
e o cronograma de execução da
obra”. Está nos seus planos o
apoio da Assembleia Legislativa

do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), da Câmara dos Deputados
e do governo federal, objetivando
os recursos necessários para a
obra ser entregue o mais breve
possível à população. Santos
ventilou ainda a possibilidade
da organização de um consórcio
de municípios vizinhos a Nova
Friburgo para manutenção do
Hospital de Oncologia e doenças
cardiovasculares.
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS – É pensamento do
prefeito Renato Bravo trabalhar
para que o consórcio entre os mu-

nicípios vizinhos se torne realidade
para manutenção do hospital,
como estratégia para a regionalização da Saúde, como deseja o
governo estadual.
Para o prefeito, aquele
momento era histórico pois, pela
primeira vez, um secretário se
mostra atuante, disposto a fazer
as coisas acontecerem e que tem
analisado a situação desse pleito
friburguense, para o qual se colocou à disposição. “A prefeitura está
à disposição do governo do estado
para que possamos realizar esse
sonho de todos os friburguenses,

que é a abertura desse hospital”.
A expectativa da retomada
das obras do hospital do câncer
deixa o prefeito de Nova Friburgo
esperançoso em dias melhores
para quem precisa de tratamento
fora do domicílio. “Esta é uma
notícia especial e que nos deixa
muito felizes. Agora vamos trabalhar para que essa notícia se
transforme em realidade, que é a
realização dessa obra e o começo
dos atendimentos, que nós precisamos tanto aqui na nossa região”,
ﬁnalizou Renato Bravo.
novafriburgo.rj.gov.br

Flores cultivadas no horto municipal proporcionam
novo aspecto a Nova Friburgo
Os jardins estão mais ﬂoridos
no centro de Nova Friburgo graças
ao trabalho incansável das equipes
da Secretaria de Serviços Públicos.
Conforme entendimentos do secretário Amarílio Salarini com o prefeito
Renato Bravo, atenção especial tem
sido dada ao horto municipal, situado no Vale dos Pinheiros, onde são
cultivadas as ﬂores que estão dando
nova vida à cidade.
O trabalho de embelezamen-

to da cidade foi realizado no Largo
João Batista Bussinger, próximo à
Ponte Sete de Setembro, onde foi
feito o replantio de novas mudas
de ﬂores; na revitalização do trevo
da Praça do Suspiro, e na Avenida
Alberto Braune, entre outros pontos
do Centro. Enquanto essas mudas
são plantadas, outras continuam
sendo cultivadas no horto municipal.
Equipes da Secretaria de
Serviços Públicos também ﬁzeram

podas de árvores na Avenida Comte
Bittencourt que, por ser uma via muito movimentada do Centro, precisou
do apoio de funcionários da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade
Urbana (Smomu) para orientação
do trânsito. No bairro Cônego foi
feito o corte de uma árvore na Rua
Deolinda Thurler, que estava podre
e galhos caíam a todo momento.
Outros serviços realizados
pelos funcionários da Secretaria de

Serviços Públicos foram a reforma
de um trecho da calçada na esquina
da Praça Marcílio Dias e da Rua Padre Roberto Saboia de Medeiros, no
Paissandu, e nessa mesma via foi
feita a revitalização das jardineiras
da calçada central, que também vão
receber ﬂores.
Outra equipe dos Serviços
Públicos ainda trabalhou na retirada
de uma mureta do quiosque do Largo Luiz de Oliveira e Silva, no início

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

da Avenida Euterpe Friburguense,
serviço que somado ao replantio
de mudas do Largo João Batista
Bussinger passou a conferir novo
aspecto ao local.
Serviços como estes e outras reivindicações podem ser endereçadas à Secretaria de Serviços
Públicos, que funciona na sede da
Prefeitura de Nova Friburgo, ou pelo
telefone 2525-9124.
novafriburgo.rj.gov.br

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 31.838.469/0001-28
Contratada: AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA.
CNPJ: 29.235.744/0001-77
Objeto: Fornecimento de 17.000 (dezessete mil) Litros de Gasolina
tipo “C” e 800 (oitocentos) litros de Óleo Diesel (S10) para abastecimento, no
exercício de 2019, da frota de veículos oﬁciais da Contratante e para fornecimento de combustível aos Vereadores que residam fora da sede do município de
Cantagalo-RJ, em dias de sessão e de reunião de interesse da Câmara Municipal
de Cantagalo (de acordo com o artigo 241 do Regimento Interno).
Valor: R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos) por litro de
gasolina tipo “c” (perfazendo um total de oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais) e R$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos) por litro de óleo diesel

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

“S10” (perfazendo um total de três mil e quarenta e oito reais).
Fundamento Legal: art. 22, II, da Lei nº 8.666/93.

Resolve:
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
Empenho nº 0070 de 09 de abril de 2019.
Prazo: 10 de abril de 2019 até de 31 de dezembro de 2019.
Data da Assinatura: 8 de março de 2019.
Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Averbar, na ﬁcha funcional da servidora do quadro permanente Crediomar Jói Pacheco, matrícula n.º 2609-3, Telefonista, para ﬁns de aposentadoria,
o tempo de serviço vinculado ao Regime da Previdência Social Urbana de: 1586
dias, correspondente a 04 anos, 04 meses e 06 dias, proporcional ao período
de 01/01/1987 a 01/06/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição n.º
1702080.1.00088/17-1, datada de 14/05/2018, do Instituto Social de Previdência
Social.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente, em 11 de abril de 2019.

Portaria nº 017/2019, de 11 de abril de 2019.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Brincadeiras tradicionais e atividades esportivas do projeto
‘Brincando no Bairro’ são realizadas em Macuco
Brincadeiras tradicionais e atividades esportivas do projeto ‘Brincando
no Bairro’ foram realizadas no Araponga, no bairro Barreira, como opções
de lazer aos moradores. O evento é
realizado pela Prefeitura de Macuco,
por meio da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer.
A programação revive brincadeiras tradicionais de rua e envolve a
comunidade com diversas atividades de
esporte e lazer, como futebol de travinha, pula-pula, tênis de mesa, queimada, voleibol, amarelinha e muito mais.
Para o secretário, Hugo Carva-

Divulgação: prefeituramacuco.rj.gov.br

lho, o projeto é um incentivo e resgate
das brincadeiras de rua, por meio das
práticas de esporte e lazer. Ele ressalta
ainda que o Brincando no Bairro acontecerá em todos os bairros do município.
“Temos a satisfação de realizar um projeto como este que leva o
esporte, o lazer e a qualidade de vida
para dentro das comunidades, conforme
nos solicitou o prefeito Bruno Boaretto.
Realizamos uma edição por semana em
diferentes bairros de Macuco e buscamos atender todas as comunidades da
cidade”, salienta o secretário.
prefeituramacuco.rj.gov.br

Prefeitura aciona Procon e órgão intima Concer
sobre obras às vésperas de feriados
A Prefeitura está oﬁciando a
Concer para que ﬁnalize de imediato ou interrompa – retirando obstáculos e garantindo a ﬂuidez - as
intervenções no quilômetro 85 da
pista de subida da Serra. A poucos
dias do feriado de Semana Santa,
a concessionária que administra a
BR-040 faz mais uma intervenção
colocando a estrada em meia
pista com engarrafamento para
os usuários. A ação da Prefeitura
está sendo feita por intermédio do
Procon. Insistindo na obra e não
garantindo a sua ﬁnalização antes
do feriado, quando são esperados
mais de 200 mil veículos pelo tre-

cho, a Concer vai ser autuada pelo
Procon cabendo punição e multas
diárias em função do prejuízo aos
consumidores.
Nos últimos feriados, em
especial o de Carnaval, a Concer
iniciou obras colocando a estrada
em meia pista em alguns trechos
ocasionando engarrafamentos
vários dias seguidos com até seis
horas de retenção.
O tráfego de 200 mil veículos é estimado pela própria
concessionária e engloba os 180
quilômetros até Juiz de Fora. Boa
parte dos veículos vem direcionado
a Petrópolis, que já tem grande

ocupação hoteleira e pelo menos
12 mil pessoas com reservas feitas
nos hotéis e pousadas da cidade.
Às vésperas do Carnaval
deste ano, no quilômetro 82, um
pouco antes do túnel do Quitandinha, a empresa iniciou colocação
de placas de concreto. Em alguns
dias, somada a acidentes, a intervenção chegou a ocasionar até 10
quilômetros de retenção.
São 30 mil empregos vinculados ao comércio, hotéis, restaurantes e prestação de serviços que
são movimentados ainda mais em
feriados, alta temporada de turismo
e eventos do calendário da cidade.

Comércio e turismo sentem
reﬂexos diretos das
condições da estrada
Natalia Fátima Pereira
trabalha numa loja de ﬂores às
margens da BR-040, próximo ao
Pórtico do Quitandinha, e reclama: “toda vez que tem um feriado
de grande movimento a Concer
resolve fazer obras”. Ela explica
que a situação prejudica todo
o comércio dessa área, porque
clientes não conseguem parar
para comprar ou desistem até de
vir para a cidade. “Já recebi queixa de clientes que ﬁcaram quatro
horas presos no engarrafamento.

Gente que acabou optando por
ir embora lá embaixo no retorno
e desistiram de vir para cidade”,
relata.
Para a rede hoteleira, as
obras também prejudicam o setor
e deixam os hóspedes insatisfeitos com a cidade. “As pessoas
ﬁcam desanimadas. Elas programam chegar aqui em 50 minutos
e chegam em duas horas. Sem
dúvida isso prejudica o setor, é
muito ruim. Acho que as obras
deveriam acontecer fora de feriados”, frisa o hoteleiro João Paulo
Fonseca, da Pousada Dom.
petropolis.rj.gov.br

Campanha atende mais de 400 famílias vítimas das chuvas
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
(SEDSDH) seguiu, neste ﬁm de
semana, com ações de prestação
de serviços à população e recebendo doações para as vítimas
das chuvas que atingiram o estado
na última semana. Até o momento,
foram arrecadadas aproximadamente 4 toneladas de alimentos
não perecíveis, e encaminhados
para 878 pessoas. Já foram atendidas 458 famílias nos oito abrigos
temporários disponíveis e mais de
5 mil pessoas foram beneﬁciadas
pelos serviços prestados pelo
Estado. Em caráter excepcional,
a secretária Fabiana Bentes conseguiu viabilizar a antecipação de
diárias às equipes deslocadas para
outros municípios e apoio logístico
de outras pastas para que o auxílio
chegasse com a urgência que a
tragédia demanda.
- Por orientação do gover-

nador Wilson Witzel, foi instaurado
um gabinete de crise, facilitando a
mobilização e integração de todas
as secretarias para agir de maneira
mais rápida e efetiva na administração de recursos ﬁnanceiros e
pessoais no apoio aos municípios.
Conseguimos dar celeridade à
licitação da compra de mil colchonetes, 2 mil cestas básicas e outros
itens. Estamos aptos a pagar o
aluguel social para quem já reuniu
a documentação, que deve sair
assim que o decreto for homologado e estamos alinhando com o
Governo Federal a possibilidade
de adiantamento das parcelas dos
beneﬁciários do Bolsa Família para
as famílias atingidas pela chuva detalhou a secretária.
Até o momento, já foram entregues doações de cestas básicas,
água potável, latas de leite, itens de
higiene pessoal e limpeza, colchonetes, cobertores e vestuário para

os municípios de Magé, Mesquita,
São João de Meriti e São Gonçalo.
A Fundação para Infância e Adolescência (FIA) continua funcionando
entre 8h e 20h como central de
recepção e distribuição dos itens
doados. Funcionam também como
pontos de coleta o RioSolidario, as
unidades da Faetec e os quartéis
do Corpo de Bombeiros.
Equipes da SEDSDH atuam
em conjunto com a assistência
social do município do Rio, no
atendimento aos afetados na Zona
Oeste: Anil, Jardim Maravilha, Santa Cruz e Vargem Pequena. Uma
equipe de assistentes sociais e
psicólogos segue de plantão desde
sexta-feira (12/04), na comunidade
da Muzema, no Itanhangá, após o
desabamento de duas ediﬁcações
no local, aumentando para 24 o número de áreas afetadas na cidade.
Os proﬁssionais seguem realizando
ações de localização de familiares

de vítimas identiﬁcadas e de orientações sobre auxílio sepultamento
por meio dos Centros Comunitários
de Defesa da Cidadania (CCDC).
Na sexta-feira, foram enviadas
equipes para acompanhar e dar
suporte às ações em São Gonçalo, no Jardim Catarina e no CRAS
Rinaldo Delamare (Rocinha), atendendo à população nas demandas
por emissão de documentos com
isenção de taxas.
Em articulação com os municípios, a SEDSDH tem enviado
equipes técnicas de assessoramento para levantar possíveis
beneficiários de aluguel social;
atendimento especializado de
psicólogos e assistentes sociais;
identiﬁcação de necessidades de
doações nas localidades afetadas,
assim como o envio das arrecadações para os pontos de apoio. Na
capital, são 550 famílias afetadas
e 44 desabrigadas.

No levantamento da secretaria, depois da cidade do Rio,
o município mais atingido é o de
Volta Redonda, com 511 pessoas
afetadas, 204 desalojadas e dois
abrigos temporários. Em São Gonçalo, foram disponibilizados quatro
abrigos temporários para atender
220 pessoas afetadas, cinco famílias desabrigadas e aproximadamente 900 pessoas desalojadas.
No município de Barra Mansa,
337 pessoas foram afetadas, 123
estão desalojadas e duas famílias
desabrigadas, nas 38 áreas mais
atingidas.
O Estado oferece suporte
para os trâmites e para gratuidade de sepultamento por meio de
uma rede de apoio. A população
afetada que precisar de orientação
para acessar essa gratuidade deve
entrar em contato nos telefones
2
 334-5540/99118-7748.
IMPRENSA RJ
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Areal quer implementar programa
pioneiro de Petrópolis
Areal quer implementar o Defesa
Civil nas Escolas com base no trabalho
pioneiro desenvolvido em Petrópolis.
Representantes do município vizinho estarão na cidade aprendendo na prática
como é o funcionamento do programa.
A equipe vai conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos do C.E.I. Jorge
Rolando da Silva, no Morin, antes de
participarem de uma capacitação oferecida pela Secretaria de Defesa Civil
e Ações Voluntárias.
Inédito no país e premiado nacionalmente, o programa é desenvolvido
nas salas de aulas da rede municipal e
está servindo como referência para municípios vizinhos, que planejam formas
de implementar o programa em suas
cidades. Areal quer implementar as práticas no segundo semestre, trabalhando

no ambiente escolar os temas Defesa
Civil e Educação Ambiental, como explica o subtenente Antônio Sérgio Gandra,
coordenador da Defesa Civil de Areal.
“A nossa ideia é buscar nas cidades mais próximas as boas experiências
para que o nosso município fortaleça o
sistema de Defesa Civil. Precisamos
envolver os alunos em torno desses
assuntos”, disse o coordenador.
O Defesa Civil nas Escolas
insere os assuntos nas instituições de
ensino, oferecendo a oportunidade de
crianças e adolescentes desenvolverem
a cultura de prevenção aos desastres
de origem natural e de percepção de
riscos. No ano passado – primeiro ano
da política pública – foram realizadas
170 atividades dentro do Defesa Civil
nas Escolas, com a participação de 103

O Verso e
o Reverso

colégios da rede, oito particulares e um
estadual.
Em março, representantes de 18
cidades que fazem parte do Conselho
Gestor de Defesa Civil das Regiões
Norte e Noroeste do Estado (Cogesdec)
estiveram em Petrópolis conhecendo
o programa, que foi apresentado no
mesmo mês no Encontro Regional de
Defesa Civil Serrana, em Teresópolis,
para outros 20 municípios.
Apesar de estar em prática há
pouco tempo, o programa já rendeu
um prêmio para a prefeitura. O Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (Cemaden) vai entregar um pluviômetro semiautomático
e um kit educativo para serem usados
dentro da política pública.
petropolis.rj.gov.br

Governo assina permissão de uso do
Maracanã com Flamengo e Fluminense
O governador Wilson Witzel
assinou, nesta última sexta-feira (12),
o contrato de permissão de uso do
Complexo Maracanã com Flamengo
e Fluminense, que farão a gestão do
estádio e do ginásio do Maracanãzinho.
A cerimônia, no Palácio Guanabara, reuniu o presidente do Flamengo, Rodolfo
Landim, o do Fluminense, Pedro Abad,
além dos secretários estaduais da Casa
Civil e Governança, José Luiz Zamith,
de Esporte, Lazer e Juventude, Felipe
Bornier, e de Turismo, Otavio Leite. Válida por 180 dias e renovável por mais
180 dias, a gestão será compartilhada
entre os dois clubes, que assumem o
complexo a partir do dia 19 de abril.
– Hoje é um dia importante para
o futebol do Estado do Rio de Janeiro.
Agora, o Maracanã vai ser operado de
forma mais justa. Isso é bom para todos
os clubes que forem jogar no estádio.
Todos tiveram a oportunidade de participar deste processo transparente e
ético, como tem sido a marca do nosso
governo – disse o governador.
Uma das principais mudanças
favoráveis aos clubes de futebol diz
respeito ao valor das partidas. O permissionário vai cobrar R$ 90 mil de aluguel
para o mandante de jogo - mesmo ele
sendo Flamengo ou Fluminense. O valor é 25% mais barato do que o aluguel
mínimo cobrado pela gestora atual. Toda
a receita da bilheteria e comercialização
de alimentos e bebidas também vai
para o mandante da partida. Os custos
operacionais de jogo continuam sendo
do mandante.
– Este é um novo momento do
futebol do Rio de Janeiro. Antes, o valor
era muito pesado para os clubes e, hoje,
ele é 25% menor. Isso dá oportunidade
para aqueles que desejam jogar no estádio e possam ter lucros com a bilheteria,
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ELE PÕE OS OLHOS
GRANDES SOBRE MIM
Sou contra.
Apesar de me tocar profundamente não dou um centavo
a crianças na rua. Sempre há um adulto se aproveitando deste
tipo de situação. Elas deveriam estar na escola e ponto (ﬁnal, de
exclamação e de vista).
As pessoas bem-intencionadas colaboram com uma
relação escravocrata.
Quanto piores forem as condições das crianças e quanto
mais miseráveis apresentarem, maiores as chances de que seus
carcereiros lucrem.
Lá se vão eles pelas ruas, com cabelos colados, mãos
sujas, feridos, surrados, maltrapilhos.
Dá uma dó tão sustenida que eu não caibo em mi.
Aí para aquele molequinho do lado da minha mesa na
loja famosa de hambúrguer grelhado, como que sabendo que
não sou dali, não habla nada... nem eu. Só ﬁca meio assim se
esforçando para ﬁcar de pé. Não sabe andar há muito mais do
que a metade de sua vida.
Finjo olhar para o outro lado.
Pego o saco.
Estendo a mão para fora de meu campo de visão.
Só assim penso que eu mesmo não sei o que estou
fazendo.
Em minha defesa: tô gordinho mesmo, e aquelas papas
fritas deviam ter toneladas de calorias.

Alunos da Unopar
poderão estagiar
em secretarias da
Prefeitura

alimentos e bebidas. A casa está aberta
e volta a ser da população ﬂuminense –
aﬁrmou o secretário de Esporte, Lazer
e Juventude, Felipe Bornier.
Para gerir o Complexo Maracanã, o consórcio vai pagar R$ 166.666,67
por mês ao Estado. Esse valor será
revertido para a manutenção da área
do Estádio de Atletismo Célio de Barros
e do Parque Aquático Julio De Lamare.
Além disso, 10% da receita líquida
decorrente do tour do Maracanã serão
repassados aos cofres públicos, com
obrigação de garantia de arrecadação
mínima de R$ 64 mil mensal. Todas as
contas de manutenção do Complexo
Maracanã serão pagas pelo permissionário.
– É um momento histórico porque duas instituições centenárias e
protagonistas de uma rivalidade foram
capazes de, em 36 horas, desenhar um
modelo de parceria sem nenhum tipo
de observação de interesses próprios,
apenas aquilo que faz parte do negócio.
Vasco e Botafogo, que também construíram a história do Maracanã, estão
convidados e nosso modelo prevê a
participação deles – comentou o presi-

dente do Fluminense.
A partir de agora, a Comissão
Consultiva Estádio Jornalista Mário
Filho – Maracanã, que conduziu todo
o processo de permissão de uso, estará encarregada de elaborar um novo
modelo de gestão a longo prazo para o
Complexo Maracanã.
– Esta era a grande aspiração
dos torcedores do Rio de Janeiro: a entrega do estádio do Maracanã àqueles
que realmente levam público ao local e
aos principais interessados nisso. Flamengo e Fluminense sabem da responsabilidade que é assumir o Maracanã.
Nosso trabalho será incessante para
prestar um serviço cada vez melhor para
a sociedade e os torcedores do estado –
disse o presidente do Flamengo.
Planos para o Maracanãzinho
Em formato de ginásio multiuso, o Maracanãzinho está nos planos
dos clubes. O intuito é utilizá-lo para
eventos de diversas naturezas – jogos
e shows, para aumentar a receita dos
permissionários.
» Carolina Perez
IMPRENSA RJ

A Prefeitura e o Polo
Teresópolis da Unopar (Universidade Norte do Paraná)
renovaram o convênio para
a realização de estágios
curriculares destinados aos
acadêmicos dos cursos de
licenciatura e serviço social,
oferecidos pela instituição
de ensino. A novidade é a
inclusão do curso de Nutrição e de Pedagogia no
programa de estágio. O
documento foi assinado pelo
Prefeito Vinicius Claussen e
pela gestora da Unopar Teresópolis, Patrícia Santana
Gomes. Também participou
da reunião a coordenadora
pedagógica da unidade, Janice Vieira Romano Dantas.
O Prefeito Vinicius
Claussen destacou a importância do aluno de graduação fazer um estágio. “O
estágio é o momento onde o
aluno vai poder vivenciar na
prática o que ele aprendeu
no curso e poder ir para o
mercado de trabalho mais
preparado. É uma honra
ter a Unopar como parceira
e poder contribuir para o
desenvolvimento de seus

alunos”, aﬁrmou.
“Estamos renovando
um convênio que, a partir
deste ano, também vai abrir
as portas para os nossos
alunos fazerem os seus estágios nas escolas e na área
da saúde com os cursos
de Nutrição e licenciatura
em Pedagogia”, disse Patrícia Gomes, enfatizando
a importância do convênio.
“Estamos colocando no
mercado de trabalho proﬁssionais mais preparados.
A cidade ganha com isso,
pois recebe profissionais
conﬁantes na proﬁssão que
irá desenvolver”, concluiu.
Os acadêmicos dos
cursos da Unopar serão
encaminhados para estágio através de documento
hábil, sem qualquer vínculo
trabalhista nem ônus para
a Prefeitura, sendo acompanhados por supervisor
devidamente habilitado.
O objetivo é oferecer aos
futuros proﬁssionais o aperfeiçoamento das competências desenvolvidas em seus
cursos através da prática.
teresopolis.rj.gov.br

Hotéis estimam ocupação de 57% durante
feriado prolongado no Rio
Apesar das fortes chuvas
que atingiram o Rio de Janeiro nos
últimos dias, os hotéis devem ﬁcar
cheios durante o feriado prolongado da Semana Santa, Tiradentes
(21 de abril) e São Jorge (23 de
abril).
De acordo com pesquisa do
Sindicato dos Hotéis do Município
do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), a

média de ocupação hoteleira deve
ser de 57% no período, podendo
atingir 70%. Os dados foram colhidos de 5 a 10 de abril.
O vice-presidente do sindicato, José Domingo, lembra
que, no ano passado, quando os
feriados não foram emendados,
as reservas chegaram a 53% na
Semana Santa e a 46% nos dias

de Tiradentes e São Jorge.
Dados da entidade mostram
que em torno de 70% dos visitantes
no feriadão são provenientes de
São Paulo, Minas Gerais e estado
do Rio. A maior parcela dos turistas
estrangeiros é norte-americana,
argentina e chilena. Neste feriadão,
a diária média nos hotéis cariocas
alcança R$ 329.

Interior
No interior do estado, dados da Associação Brasileira de
Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ)
projetam ocupação de 56,57% dos
quartos reservados.
A cidade de Cantagalo, na
região serrana, é a campeã das reservas, com 100% de ocupação. Em
seguida, aparecem os municípios da

Região dos Lagos, entre os quais
Cabo Frio (80%), Armação dos Búzios (77%) e Rio das Ostras (70%),
e na Costa Verde, Paraty (65%).
A cidade imperial de Petrópolis, na região serrana, tem 61%
de reservas. Já Nova Friburgo e
Teresópolis mostram índices na
casa de 40%.
agenciabrasil.ebc.com.br

