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Nova Friburgo é contemplada
em programa de incentivo ao
turismo do Governo Federal

Teresópolis terá intensa
programação em comemoração
pela Semana do Meio Ambiente

Petrópolis tem reconhecimento
do TCE por ações em prol da
transparência

O Prefeito Renato Bravo acompanhou, em Brasília, o
anúncio de que Nova Friburgo foi selecionada para receber
investimentos do programa Investe Turismo, uma parceria do
Governo Federal com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae).
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A Prefeitura e o Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Comdema) prepararam várias atividades
para comemorar a Semana Nacional do Meio Ambiente.
Com o objetivo de conscientizar a população sobre
a importância da preservação ambiental, a programação
será realizada até 9 de junho.
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Líder entre as cidades da Região Serrana no
ranking de transparência da Controladoria Geral da União
(CGU) e sexta entre os 92 municípios do Estado, Petrópolis recebeu uma nova avaliação positiva, desta vez por
parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).
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Alunos cantagalenses
visitam a Câmara Municipal

Inscrições para
novos membros
do Conselho
Tutelar estão
abertas em Nova
Friburgo
c
m
y
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Divulgação

Nesta sexta-feira (31), alunos do 4º ano do Centro Educacional de Cantagalo (CEDUC)
visitaram a Câmara Municipal.
Recebidos pelo Presidente do Legislativo Cantagalense, vereador
Ocimar Merim Ladeira (Pulunga),
os estudantes conheceram as
dependências da Câmara de
Vereadores e puderam entender
um pouco mais sobre os trabalhos
desenvolvidos pelo legislativo local.
Composta por 20 alunos
da Professora Marivaine Matos, a
visita ilustre passou pelos diversos
setores da Casa de Leis, conhecendo cada função e veriﬁcando
na prática o que vem sendo estudado na teoria, dentro da sala
de aula. Os alunos conheceram o
plenário, as salas dos vereadores
e ﬁzeram perguntas ao Presidente
da Câmara
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Estão abertas as inscrições para o processo de
escolha dos novos membros do Conselho Tutelar
em Nova Friburgo.
Os interessados em
fazer parte do conselho devem se inscrever até o dia
14 de junho, de segunda
a sexta, das 9h às 12h, e
das 13h às 17h, na sede
do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, que fica na
rua José Tessarollo Santos,
70, no Centro.
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UFF de Nova Friburgo
promove visitas guiadas
de estudantes ao laboratório
de anatomia
c
m
y
k

Centro Cultural
de Pedro do Rio movimenta
a região com cursos e
atividades gratuitas

Foto: Divulgação/UFF

Campanha Quita Dívida
Servidor vai ocorrer
nas agências da Caixa
Econômica Federal
Divulgação: petropolis.rj.gov.br

Divulgação: petropolis.rj.gov.br

Estudantes visitam laboratório de anatomia na UFF Nova Friburgo

Espaço também é um ponto de encontro para os moradores

Iniciativa vai até 14 de junho

Estudantes de
instituições de ensino
médio, pré-vestibulares
e cursos técnicos da
área da saúde podem
fazer visitas guiadas ao
laboratório de anatomia
do Instituto de Saúde de
Nova Friburgo (ISNF),
da UFF na cidade da
Região Serrana do Rio.
O projeto Desvendando o Corpo Humano

Construída há 133
anos, a estação de trem
de Pedro do Rio hoje dá
lugar a um importante espaço para a comunidade
da região: o Centro Cultural Celina de Oliveira
Barbosa. No coração do
distrito, o prédio mantido
pelo Instituto Municipal
de Cultura e Esportes
(IMCE) oferece dezenas
de atividades gratuitas,

A Campanha Quita
Dívida Servidor foi alterada e agora vai conseguir
contemplar de maneira
ainda mais efetiva os servidores: equipes da Caixa
Econômica Federal farão
o atendimento nas quatro
agências do banco em
um espaço exclusivo para
atendimento dos proﬁssionais do município. Com a
mudança, os servidores

é gratuito e as visitas
devem ser agendadas.
Os encontros acontecem
sempre às sextas-feiras,
a partir das 10h.
“Eles ficam encantados quando entram
no laboratório de anatomia, porque é diferente
de conhecer pelo livro,
pela foto ou pela ilustração...”
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como cursos, oficinas,
informática, palestras,
encontros, além de contar com uma das quatro
salas de leitura da Biblioteca Central Municipal
Gabriela Mistral, com
quase 2 mil volumes, e
uma sala de artes. O espaço comemora em 2019
10 anos como Centro
Cultural.
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conseguirão efetivar os
acordos na hora, garantindo os benefícios compactuados junto ao banco de
maneira imediata. Além
disso, o servidor poderá ir a
qualquer agência da Caixa
durante todo o período da
campanha, que se encerra
em 14 de junho, independente da secretaria que
esteja atuando.
Pág 03
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo
Ata da 13ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 20 de maio de
2019.
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezoito horas,
na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente o nobre Vereador
Naziano Carvalho de Azevedo, por motivos de saúde, presente os demais Edis,
sob a presidência do Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta a 13ª
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: Indicação n.º 146/2019, do Vereador Juliano de
Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a aquisição de novos fardamentos
para Guarda Municipal deste município. Indicação n.º 147/2019, do mesmo Vereador ao Exmo. Sr. Prefeito, propondo a manutenção na frota de veículos deste
município. Indicação n.º 148/2019, do mesmo Vereador ao Exmo. Sr. Prefeito,
solicitando a retirada das grades e cones em torno da Praça Presidente Getúlio
Vargas. Indicação n.º 151/2019, da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura ao
Exmo. Sr. Prefeito, buscando providências no sentido de dar suporte psicossocial
aos munícipes ex-presidiários, bem como as suas respectivas famílias, de modo
a conferir a reintrodução dessas pessoas na socieadade, acompanhar os desdobramentos das ações utilizadas e evitar a reincidência em atividades delitivas.
Indicação n.º 152/2019, do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro ao
Exmo. Sr. Prefeito, buscando o asfaltamento no Bairro Val Paraíso, nesta cidade.
Indicação n.º 153/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes ao Exmo.
Sr. Prefeito, propondo a colocação de uma cobertura na rampa de acesso ao 2º
piso da Creche Municipal Iolanda Marques Curty, localizada no Bairro Jardim
Centenário, assim como poda da grama. Indicação n.º 154/2019, do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando a implantação
de 02 banheiros no local onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, na
parte dos fundos, com entrada pelo Parque Municipal Maria da Glória Curty de
Oliveira. Indicação n.º 155/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a realização de encanamento e calçamento
no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araújo Braz. Indicação n.º 156/2019, da
mesma Vereadora ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando reparos nos brinquedos do
Parque Infantil Municipal Maria da Glória Curty Oliveira, melhorando assim o
aspecto funcional e estético dos mesmos. Indicação n.º 159/2019, do Vereador
Romerito José Wermelinger Ribeiro ao Exmo. Sr. Prefeito, propondo o recapeamento das ruas e limpeza dos bueiros no Bairro Ulisses Lengruber, conhecido
como Morro do Estado. Indicação n.º 161/2019, dos Vereadores Rita Estefânia
Gozzi Farsura e Naziano Carvalho de Azevedo ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando
a construção de um muro de contenção no Bairro Botafogo, bem como a regularização efetiva do esgotamento sanitário no local, tendo em vista o episódio
recente de devastação causado pelas chuvas nesta localidade. Requerimento n.º
010/2019, dos Vereadores Juliano de Souza Braga, Salvador Carvalho de Oliveira
e Humberto Menezes Caetano ao Exmo. Sr. Prefeito e a Ilma Secretária de Saúde,
solicitando a cópia dos CRLV dos 15 veículos locados para Fundo Municipal
de Saúde, bem como a cópia do contrato do Plano de Saúde dos condutores dos
veículos acima mencionado. Requerimento n.º 011/2019, ao Exmo. Sr. Prefeito,
solicitando informações sobre o contrato realizado pela municipalidade para
coleta de lixo domiciliar e outros serviços. Requerimento n.º 012/2019,
ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando
informações a respeito do contrato realizado pela municipalidade para coleta de
lixo domiciliar e demais serviços. Moção n.º 042/2019, de todos os Vereadores,

de repúdio para com o DER/RJ – Departamento de Estrada e Rodagem do Estado
do Rio de Janeiro. Moção n.º 043/2019, dos Vereadores Salvador Carvalho de
Oliveira, Humberto Menezes Caetano, Wilde Rodrigues Curty, Valquíria Aparecida de Moraes, Marco Dalboni, Rita Estefânia Gozzi Farsura, Romerito José
Wermelinger Ribeiro, Anaclaudia dos Anjos Ribeiro, Samuel Cássio Cunha e
Naziano Carvalho de Azevedo, de repúdio para com o Governador do Estado
do Rio de Janeiro, Sr. Wilson Witzel, e para com o DETRAN/RJ, na pessoa de
seu Presidente Sr. Luiz Carlos das Neves. O Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: Os Projetos de Lei de n.º 041/2019, que Institui o Conselho Municipal de
Turismo – COMTUR – e dá outras providências; de n.º 043/2019, que Autoriza
o aumento da subvenção social a Associação Protetora dos Animais, de utilidade
Pública Municipal, e dá outras providências; de n.º 009/2019, que Dispõe sobre a
ﬁxação do percentual para revisão geral anual dos valores dos Cargos da Câmara
Municipal do Carmo, a contar de 1º de maio de 2019, na forma da Lei Municipal
1339/2010 e do inciso X, do Art.37, da Constituição Federal; e de n.º 010/2019,
que Institui o vale-transporte para os servidores públicos efetivos da Câmara
Municipal do Carmo, foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. As Indicações, a moção de n.º 042/2019 e os Requerimentos, apresentados e
lidos nesta Sessão, foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade.
A moção de n.º 043/2019, apresentada e lida na presente sessão, foi submetida
ao Plenário e aprovada por 8 (oito) votos favoráveis, com a abstenção do voto
do nobre Vereador Juliano de Souza Braga. 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, 20 de maio de 2019.

Ata da 14ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 27 de maio de
2019.
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às
dezoito horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente
os nobres Vereadores Naziano Carvalho de Azevedo e Anaclaudia dos Anjos
Ribeiro, por motivos de saúde, presente os demais Edis, sob a presidência do
Vereador Salvador Carvalho de Oliveira, foi aberta a 14ª 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 044/2019, do Poder Executivo, que Dispõe
sobre a alteração do art. 6º da Lei Municipal n° 1.672, de 02 de setembro de
2014, em conformidade com a alteração que foi conferida pela Lei Federal n°
13.824/2019 – Lei da Recondução Livre, que alterou o art. 132 do Estatuto da
Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de
1990). Acrescenta o parágrafo 8°, ao art. 6° da Lei Municipal n° 1.672, de 02
de setembro de 2014. Revoga o § 6° do artigo 6° da lei Municipal 1.672, de 02
setembro de 2014, e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 045/2019, do Poder
Executivo, que Extingue o Cargo em Comissão de Chefe de Cerimonial, símbolo
DAS – II, e Cria o cargo em Comissão de Chefe do Setor de Contabilidade da
Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, símbolo DAS – II, e dá outras providências.
Indicação n.º 149/2019, dos Vereadores Naziano Carvalho de Azevedo e Juliano

de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, propondo a realização de calçamento,
rede de esgoto sanitário e de águas pluviais e remoção de lixo na Rua Luiz de
Moura Pinheiro, nesta cidade. Indicação n.º 150/2019, dos mesmos Vereadores,
solicitando reparos no bebedouro da Quadra de Esportes Ciro Vieira. Indicação
n.º 157/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes ao Exmo. Sr. Prefeito,
solicitando a manutenção e capina na Estrada do Astro, em direção ao Monte
Alegre. Indicação n.º 158/2019, da mesma Vereadora ao Exmo. Sr. Prefeito,
propondo o desenvolvimento de projeto entre as Secretarias de Educação e
Cultura, para promoção e incentivo a leitura, por meio da utilização da biblioteca municipal pelos alunos da rede pública municipal de ensino. Indicação n.º
160/2019, dos Vereadores Romerito José Wermelinger Ribeiro e Anacláudia dos
Anjos Ribeiro ao Exmo. Sr. Prefeito, buscando a colocação de faixa asfáltica
interligando as rampas de acessibilidade existentes nesta cidade. Indicação n.º
162/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes ao Exmo. Sr. Prefeito,
buscando reparos na rede de esgoto localizada na Rua Sebastião Ataíde de Melo.
Indicação n.º 163/2019, dos Vereadores Naziano Carvalho de Azevedo e Juliano
de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, reiterando indicação de nº 079/2019, a
qual busca o patrolamento da RJ-158, estrada que liga os Distritos de Porto Velho
do Cunha e Córrego da Prata. Indicação n.º 164/2019, da Vereadora Valquíria
Aparecida de Moraes ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando quebra-molas para Rua
Juiz José Bento Vieira Ferreira, centro, nesta Cidade . Indicação n.º 165/2019,
da Vereadora Rita Estefânia Gozzi Farsura ao Exmo. Sr. Prefeito, propondo a
organização do trânsito nas travessias entre a Igreja Matriz ao lampadário e do
lampadário a Clínica Croc. Indicação n.º 166/2019, dos Vereadores Juliano de
Souza Braga e Humberto Menezes Caetano ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
limpeza e construção de cerca na Quadra Poliesportiva Ettore Dalboni, localizada
no Bairro Progresso. Pedido de Informação n.º 014/2019, do Vereador Juliano
de Souza Braga ao Ilmo. Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando
Informações sobre a quantidade de funcionários que prestam serviços para
empresa que realiza a coleta de lixo em nosso município, bem como o local
de trabalho dos respectivos. Indicação n.º 015/2019, do Vereador Humberto
Menezes Caetano ao Exmo. Sr. Prefeito e ao Ilmo. Sr. Secretário de Administração, buscando Informações a respeito da quantidade de veículos que a frota
municipal é composta, bem como solicitando cópia do CRLV dos respectivos
carros. Pedido de Informação n.º 016/2019, da Vereadora Valquíria Aparecida
de Moraes ao Ilmo. Secretário de Administração, solicitando informações sobre
a existência de funcionário locado no Parque Municipal Maria da Glória Curty
Oliveira para fazer a vigilância do mesmo. Moção n.º 044/2019, do Vereador
Samuel Cássio Cunha, de aplausos para com os organizadores da 3º Cavalgada
do Kaleb. Moção n.º 045/2019, do mesmo Vereador, de aplausos para com o Sr.
Fernando Lopes. Ofícios n.º 252-A/2019, 253-A/2019 e 254-A/2019, todos do
HNSC encaminhando prestação de contas referente às subvenções do mês de
abril. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: Os Projetos de Lei de n.º 044/2019
e 045/2019, apresentados e lidos na presente Sessão, serão encaminhados para
as comissões competentes para estudo e parecer. As indicações, as moções e os
Pedidos de Informação, apresentados e lidos na presente 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, 27 de maio de 2019.

Alunos cantagalenses visitam a Câmara Municipal
Nesta sexta-feira (31), alunos do 4º ano do Centro Educacional
de Cantagalo (CEDUC) visitaram a
Câmara Municipal. Recebidos pelo
Presidente do Legislativo Cantagalense, vereador Ocimar Merim
Ladeira (Pulunga), os estudantes
conheceram as dependências da
Câmara de Vereadores e puderam
entender um pouco mais sobre os

trabalhos desenvolvidos pelo legislativo local.
Composta por 20 alunos da
Professora Marivaine Matos, a visita
ilustre passou pelos diversos setores
da Casa de Leis, conhecendo cada
função e veriﬁcando na prática o
que vem sendo estudado na teoria,
dentro da sala de aula. Os alunos
conheceram o plenário, as salas

dos vereadores e ﬁzeram perguntas
ao Presidente da Câmara, Ocimar
Pulunga, que explicou os trabalhos
desenvolvidos pelos legisladores e
pela Mesa Diretora.
Segundo o Presidente Ocimar Pulunga, a presença dos alunos
é importante para aproximar ainda
mais a Câmara de Cantagalo da
sociedade cantagalense. “Estou

muito contente em receber essas
vinte crianças. É interessante que
elas cresçam sabendo da importância dos trabalhos desenvolvidos
aqui. Que essas crianças venham
a se tornar pessoas participativas
nos processos de decisões futuros
do município de Cantagalo e que
outras visitas aconteçam. Estamos
de portas abertas”, aﬁrma Pulunga.

Ao ﬁnal da visita, foi servido
um lanche aos alunos, com pipoca,
biscoitos, sucos e refrigerantes.
Além disso, os estudantes receberam um informativo com parte da
história da Câmara Municipal de
Cantagalo e com informações sobre
os atuais vereadores e acerca dos
trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo Cantagalense.

UFF de Nova Friburgo promove visitas guiadas
de estudantes ao laboratório de anatomia
Estudantes de instituições
de ensino médio, pré-vestibulares
e cursos técnicos da área da saúde
podem fazer visitas guiadas ao laboratório de anatomia do Instituto
de Saúde de Nova Friburgo (ISNF).
O projeto Desvendando
o Corpo Humano é gratuito e as
visitas devem ser agendadas. Os

encontros acontecem sempre às
sextas-feiras, a partir das 10h.
“Eles ficam encantados
quando entram no laboratório de
anatomia, porque é diferente de
conhecer pelo livro, pela foto ou
pela ilustração. É uma oportunidade de proporcionar a esses jovens
estudantes uma experiência nova

que vai ajudar muito na escolha da
proﬁssão que querem seguir para
o resto da vida”, garante Thereza
Bargut, professora responsável
pelo projeto.
Para participar, o professor
responsável pela turma ou o representante da instituição deve entrar
em contato pelo e-mail desvendan-

doch@gmail.com.
Locais de visitação
Durante o passeio pelo
campus, além do laboratório de
anatomia da UFF de Nova Friburgo - onde os alunos dos cursos
de graduação em biomedicina,
fonoaudiologia e odontologia rea-

lizam aulas práticas - os visitantes
conhecem o palacete do II Barão
de Duas Barras e o Espaço de Memória da Odontologia, onde há um
acervo raro de peças, documentos,
equipamentos e utensílios que
contam a história e o desenvolvimento da proﬁssão.
g1.globo.com

Teresópolis terá intensa programação
em comemoração pela Semana do Meio Ambiente
A Prefeitura e o Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Comdema)
prepararam várias atividades para comemorar a Semana Nacional do Meio Ambiente.
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação
ambiental, a programação será realizada

até 9 de junho, sendo que nesta quarta, 5
de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente,
diversas instituições participam de evento
na Calçada da Fama, na Várzea, das 10h às
17h, com exposição e oﬁcinas sobre o tema.
Na sexta, 7, das 9h às 12h, por meio
do projeto ‘Escola no Parque’, acontecem

atividades de educação ambiental e visita
de escolas ao Parque Natural Municipal
Montanhas de Teresópolis, sede Santa Rita.
No sábado, 8, às 9h, terá visita à
Feira Agroecológica, com música ao vivo.
A feira funciona na Rua Fritz Weber, 75, na
Fazendinha.

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

Já no domingo, 9, tem passeio no
Parque Natural Municipal Montanhas de
Teresópolis, na Sede Pedra da Tartaruga,
com trilha guiada e aula de yoga. O acesso
é pela Granja Florestal.
AsCom teresopolis.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 Sumidouro
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ficam dispensadas de licitação na forma do art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, alterações posteriores e artigo 1º,
inciso II, alínea “a”, do Decreto Federal nº 9.412/18, as despesas
abaixo especiﬁcadas:
Processo nº: 028/2019
Nome do credor: José Damian da Silva
29059127900

CNPJ / CPF: 26.933.387/0001-22
Endereço: Rua Ponta das Pedras, S/N – Magalhães –
Laguna/SC
Objeto: Aquisição de Honrarias: Títulos de Cidadão e
Placas de Homenagens.
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.31.00 – Premiações Culturais Artísticas Cientíﬁcas
Valor: R$ 5.800,00
Processo nº: 029/2019

Nome do credor: Rodrigo Curty Menezes 09419333779
CNPJ / CPF: 19.711.771/0001-15
Endereço: Rua Barão de Aparecida, 160 - Centro –
Carmo/RJ
Objeto: Aquisição de Serviços de Filmagem e Fotograﬁa
da Sessão Solene do dia 07 de junho de 2019.
Classiﬁcação/Elemento da Despesa:
3390.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 1.750,00

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017
LICITAÇÃO Nº. 001/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ Nº. 31.838.469/0001-28
CONTRATADA: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS
CNPJ Nº. 92.559.830/0001-71
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a formalização e
revisão dos valores do denominado “Tíquete Cesta Básica”, solvido aos servidores
públicos efetivos do Legislativo Cantagalense mediante crédito em cartão magnético

com credenciamento de estabelecimentos empresariais do ramo de gêneros alimentícios no Município de Cantagalo, que em virtude da vigência da Lei Municipal nº.
1.472/2019 elevou de acordo com o seu artigo 2º o percentual de 25% para 40%
sobre o piso pago aos servidores municipais do nível 01, referência 01 ou o salário
mínimo vigorante se maior que o piso, o que se traduz na importância de R$ 399,20
(trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e representa mensalmente um
aumento sem o desconto da Contratada de R$ 2.844,30 (dois mil oitocentos e
quarenta e quatro reais e trinta centavos) em relação ao valor atual, por conta disso,
chega-se a quantia mensal do “Tíquete Cesta Básica” a partir de 01 de junho do
ano corrente de R$ 7.584.80 (sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta
centavos), levando em consideração o número de servidores efetivos (19) e os termos
ﬁrmado entre as partes em 11/04/2017, especialmente a cláusula sexta, subitem 6.2.
Valor: O presente termo representa um aumento de junho à dezembro de
R$ 19.910.10 (dezenove mil novecentos e dez reais e dez centavos); considerando
o desconto em percentual de -0,04 % (menos zero vírgula zero quatro por cento)
ofertado pela Contratada que permanece o mesmo sem prejuízo algum a Administração Pública, aufere-se a quantia de R$ 19.902,13 (dezenove mil novecentos de

dois reais e treze centavos).
-Os valores (em Real) dos Tíquetes Cesta Básica não serão ﬁxos, podendo
o repasse sofrer reajustes durante a vigência do contrato.
Despesa: A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no
montante previsto na cláusula primeira correrá à conta de dispêndio nº. 12 devidamente apropriada no elemento de despesa 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo decorre de autorização do
Presidente da contratante, e encontra amparo legal no inciso, II, alínea “d”, c/c § 5º
do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, Lei Municipal nº. 1.472/2019 e na cláusula sexta,
subitem 6.2 da avença ﬁrmada entre as partes.
Data da Assinatura: 01/06/2019
Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Petrópolis tem reconhecimento do TCE por ações em prol da transparência
Líder entre as cidades da
Região Serrana no ranking de
transparência da Controladoria
Geral da União (CGU) e sexta
entre os 92 municípios do Estado, Petrópolis recebeu uma nova
avaliação positiva, desta vez por
parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) pelo fortalecimento
das ações de controle interno,
disponibilização de informações
e agilidade na atualização de
dados no Portal Transparência
da prefeitura. A nova avaliação

positiva foi feita com base na coleta de dados para preenchimento
dos questionários do Índice de
Efetividade da Gestão Municipal
(IEGM) 2019 - pesquisa feita nos
92 municípios do estado.
“O apoio da Controladoria é importante na garantia da
qualidade técnica das fontes e
atualização de fatos apurados. A
participação da equipe da Controladoria do município foi essencial
para o alcance do preenchimento
do questionário IEGM 2019. Gos-

taria de ressaltar a importância de
sua participação neste processo
e os benefícios advindos para a
administração pública municipal
devido ao potencial fortalecimento do seu sistema de Controle
Interno”, destacou o secretário
Geral de Planejamento do TCE
-RJ, Márcio Jandre Ferreira, em
documento enviado ao município.
O IEGM mede a qualidade
dos gastos municipais e avalia as
políticas e atividades públicas do
gestor municipal e aponta se os

objetivos estratégicos dos municípios estão sendo alcançados
de forma efetiva. A avaliação é
feita com base na análise de sete
índices setoriais, que são consolidados em um único índice por
meio de um modelo matemático
que, com foco na análise da infraestrutura e dos processos dos
entes municipais, busca avaliar a
efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos
seus gestores.
Ainda de acordo com o

TCE, a proposta do IEGM é avaliar
a efetividade da gestão municipal
como um todo, sem estimular a
exclusiva atenção do gestor público para apenas uma ou algumas
das dimensões analisadas. Seu
objetivo é demonstrar, naturalmente, as áreas que demandam
maior qualidade nos gastos públicos, considerando que a gestão
municipal altamente efetiva é
aquela que abrange todos os aspectos do bem-estar social.
petropolis.rj.gov.br

Inscrições para novos membros do Conselho Tutelar
estão abertas em Nova Friburgo
Estão abertas as inscrições
para o processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar
em Nova Friburgo.
Os interessados em fazer
parte do conselho devem se inscrever até o dia 14 de junho, de segunda a sexta, das 9h às 12h, e das
13h às 17h, na sede do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, que ﬁca na rua José
Tessarollo Santos, 70, no Centro.
De acordo com a Prefeitu-

ra, são oferecidas dez vagas para
conselheiros tutelares efetivos e 20
vagas para suplentes.
Os mandatos são para o
quadriênio 2020/2024, e é permitida
uma recondução subsequente para
o conselheiro que estiver exercendo
cargo como membro efetivo, devendo este ser submetido ao mesmo
processo eletivo.
Para se inscrever, é necessário apresentar requerimento
próprio; original e cópia da carteira

de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de votação na
última eleição, comprovante de residência, comprovação da atuação
proﬁssional ou voluntária, certidão
de conclusão do ensino médio ou
equivalente, certidões negativas
de efeitos criminais e cíveis e da
Justiça Federal, e uma foto 3x4.
Os conselheiros eleitos terão uma carga horária de 30 horas
semanais, e deverão ter disponibilidade para atendimento de solicita-

ções fora do horário de expediente.
Pré-requisitos para a vaga
idoneidade reconhecida;
maior de 21 anos;
residir no município há, pelo
menos, dois anos;
atuação proﬁssional de, no
mínimo, dois anos consecutivos
com criança e adolescente no Município, em instituição legalmente
instituída, e proﬁssionais técnicos
com comprovada atuação na De-

fensoria Pública e/ou Ministério
Público e/ou Vara da Infância e
Juventude, mediante documento
oﬁcial que conﬁrme a relação de
trabalho, nas áreas de estudos e
pesquisas, atendimento direto ou
atuação como titular em Conselho
Tutelar
O edital completo com todas
as informações sobre o processo
eleitoral e datas pode ser consultado no site da Prefeitura.
g1.globo.com

Campanha Quita Dívida Servidor vai ocorrer
nas agências da Caixa Econômica Federal
A Campanha Quita Dívida
Servidor foi alterada e agora vai conseguir contemplar de maneira ainda
mais efetiva os servidores: equipes
da Caixa Econômica Federal farão
o atendimento nas quatro agências
do banco em um espaço exclusivo
para atendimento dos proﬁssionais
do município. Com a mudança,
os servidores conseguirão efetivar
os acordos na hora, garantindo os
benefícios compactuados junto ao
banco de maneira imediata. Além

disso, o servidor poderá ir a qualquer
agência da Caixa durante todo o período da campanha, que se encerra
em 14 de junho, independente da
secretaria que esteja atuando.
A iniciativa é uma oportunidade de renegociar as dívidas de
servidores que estejam negativados
ou com alguma pendência junto à
Caixa Econômica. O banco promete descontos de até 90% para
pagamentos à vista. As dívidas
que poderão ser renegociadas são

de vários tipos, como renovação
dos contratos para o aumento de
prazo, uniﬁcação de dívidas diversificadas, dívidas de cartões de
crédito, cheque-especial e créditos
consignados.
Inédita no município, a iniciativa que é voltada aos mais de
12 mil servidores públicos, incluindo
os aposentados e pensionistas, terá
como locais de renegociação as
agências Imperial (Rua do Imperador 149/153 – Centro), Petrópolis

(Rua do Imperador, 745 – Centro),
Alto da Serra (Rua Teresa, 1380 –
Centro) e Itaipava (Estrada União e
Indústria, 10.040).
“Um dos principais objetivos
de aceitar essa parceria com o
município na Campanha #Quitadividaservidor é resgatar o poder de
compra dos servidores municipais
que possuem dívidas em atraso.
A Caixa lançou também nesse
mesmo período a Campanha Você
no Azul que tem o mesmo objetivo

de quitar dívidas de seus clientes
com descontos que chegam a
90% da dívida. Regularizando seus
débitos, os servidores municipais,
bem como os demais clientes da
Caixa, se habilitam para buscar
novos créditos, dependendo da
modalidade de liquidação. É uma
grande oportunidade para as pessoas regularizarem seus débitos”,
destacou o gerente geral da Caixa,
Petrônio Garcia.
petropolis.rj.gov.br
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Saúde cria programa para reduzir ﬁlas
de exames e cirurgias de catarata
O Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Saúde (SES), atingiu a
marca de 100 mil procedimentos, entre
exames e cirurgias de catarata, dentro do
‘Programa Mais Exames’. Até o momento, 85 cidades do Rio de Janeiro ﬁzeram
a adesão ao coﬁnanciamento. Criada no
início do ano pela SES, a iniciativa, que
tem por objetivo a diminuição das principais ﬁlas de espera por procedimentos,
conta com um investimento mensal de

até R$ 14 milhões. - O programa pretende reduzir o tempo de espera para
exames e cirurgias de catarata, além de
levar um serviço melhor aos moradores
de todo o estado - explicou o secretário
de saúde, Edmar Santos.
Nestes primeiros meses de 2019,
já foram realizados exames como ressonâncias, tomograﬁas, biópsias de mama,
ultrassonograﬁa, mamograﬁas, além de
cintilograﬁa e cirurgia de catarata.

- Um bom exemplo de como essa
iniciativa beneﬁcia a população é a elevação nos diferentes tipos de cintilograﬁa.
Antes, eram ofertados 179 exames
por mês. Agora, conseguimos oferecer
mais de 1,1 mil por mês somente para
municípios da Região Metropolitana. Um
aumento de cerca de 550%. Além de
outros 600 exames para o procedimento
no interior ﬂuminense - aﬁrmou.
Carolina Perez

O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

UNIDADE
Nunca aprendi
A equacionar ou dividir
Os impulsos elétricos
Que teimam ecléticos
Em fugir
De um lado ao outro
Deste cérebro muito louco.

Utilização de drones necessita seguir normas
Cabe à Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do DECEA,
legislar sobre o uso do espaço aéreo
brasileiro. Então, é importante estar
de olho nas regras quando quiser
usar o drone. O chefe da Divisão de
Coordenação e Controle do Decea,
Coronel Aviador Jorge Humberto
Vargas Rainho, explica que, quando o
drone é comprado, o mesmo pode vir
com selo da Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) e, geralmente,
pelo selo, a Anatel reconhece a homo-

logação do produto.
“Caso ele não tenha o selo,
tem que ser feito um processo, junto a
Anatel, para que aquela aeronave seja
homologada sendo reconhecida como
segura”, acrescenta o Coronel Vargas.
O próximo passo é a criação
do cadastro gratuito no próprio site
da Anac, no sistema denominado
“Sisant”. Segundo orientação do
Coronel Vargas, para operações exclusivamente recreativas e dentro das
áreas consideradas adequadas para

este emprego, esse procedimento é
o suﬁciente.
Os voos com drones devem
ocorrer a, pelo menos, 30 metros de
distância horizontal de aglomerações,
de pessoas. Além disso, cada piloto só
pode operar um equipamento por vez.
O chefe da Divisão de Coordenação
e Controle do Decea informa que
voos recreativos com drones devem
ser feitos a mais de 2 quilômetros de
aeroportos e, no caso de voos que
serão realizados próximos a área de

decolagem, a distância aumenta para
9 quilômetros.
E independentemente do
local, os voos recreativos são limitados a 40 metros de altura em zonas
urbanas e 50 metros de altura em
região rural.
Dados do Decea - Departamento de Controle do Espaço Aéreo
– mostram o aumento no número de
drones em áreas próximas a aeroportos brasileiros. Entre 2018 e 2019, o
aeroporto de Congonhas, em São

Paulo, o segundo mais movimentado do Brasil, teve as operações
interrompidas, ao menos, por duas
vezes, em decorrência da presença
de drones. Em uma delas, os pousos
e decolagens foram suspensos por 20
minutos e, na outra ocasião, por cerca
de 47 minutos.
As orientações para utilização
dessas aeronaves remotamente pilotadas estão no endereço eletrônico
www.decea.gov.br/drone.
FAB

CNH só será emitida ou renovada após consulta
ao banco de dados de identiﬁcação civil
O Departamento Estadual
de Trânsito do Rio (Detran-RJ) deverá consultar o banco de dados
de identiﬁcação civil e criminal antes de emitir ou renovar a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH). A
determinação é do projeto de lei

303/15, de autoria das deputadas
Martha Rocha (PDT) e Lucinha
(PSDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, em segunda
discussão, semana passada. O
texto segue para o governador

Wilson Witzel que tem 15 dias
úteis para decidir pela sanção
ou veto. O texto determina ainda
que o Detran deverá acionar, de
imediato, qualquer órgão de segurança pública competente quando
recair sobre o indivíduo anotação

de pendência jurídico-criminal. “O
objetivo é impedir que criminosos
possam exercer o direito de dirigir,
quando recair sobre si ordem de
prisão de qualquer natureza. Para
tanto, é necessário que o órgão
de trânsito estadual, antes de emi-

tir ou renovar a CNH, consulte o
banco de dados de identiﬁcação,
base onde está registrada toda
pendência jurídico-criminal do
indivíduo”, justiﬁcaram as parlamentares.
alerj.rj.gov.br

Centro Cultural de Pedro do Rio movimenta a região
com cursos e atividades gratuitas
Construída há 133 anos, a
estação de trem de Pedro do Rio
hoje dá lugar a um importante espaço para a comunidade da região:
o Centro Cultural Celina de Oliveira
Barbosa. No coração do distrito, o
prédio mantido pelo Instituto Municipal de Cultura e Esportes (IMCE)
oferece dezenas de atividades
gratuitas, como cursos, oﬁcinas,
informática, palestras, encontros,
além de contar com uma das quatro
salas de leitura da Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral, com
quase 2 mil volumes, e uma sala
de artes. O espaço comemora em
2019 10 anos como Centro Cultural.

O prédio que leva o nome da
professora e diretora Celina de Oliveira Barbosa atende, atualmente,
mais de 300 pessoas por mês, entre
crianças e adultos. São aulas de
reforço escolar, artesanato, modelagem, corte e costura, crochê e tricô,
artes marciais, teatro, informática,
entre diversas outras atividades –
todas gratuitas e com professores
e monitores voluntários, a maioria
da comunidade. Qualquer pessoa
pode participar.
Durante anos, desde sua
inauguração, corria entre as estações de Petrópolis uma linha
de trens que passava por Pedro

do Rio, que parava em diversas
estações intermediárias nas quais
os trens que seguiam de Barão de
Mauá para Três Rios não paravam.
A estação foi fechada em 1964,
com a supressão da linha. E há
10 anos ela foi transformado em
Centro Cultural. Hoje, o prédio é um
importante ponto de encontro para
a comunidade.
“É um espaço muito importante para Pedro do Rio. Frequentam muitas crianças, alunos vêm
fazer trabalho escolar, senhoras
da terceira idade fazem encontros,
palestras educativas, exposições,
acolhimento de pessoas de servi-

ço comunitário, socioeducativo. O
espaço é de muita utilidade para
nossa comunidade”, frisa o supervisor do centro de cultura, Joel Vieira.
Para os voluntários o trabalho também é gratiﬁcante: “Faço
um trabalho com vários materiais
de reciclagem, como lata, vidro,
madeira. Estou sempre recebendo
doações. É uma aula prazerosa,
ajuda muitas pessoas que estão
com problemas, como depressão,
e ajuda também na renda familiar.
O Centro Cultural ajuda os adultos
e as crianças. E ajuda a tirar os adolescentes da rua. É o que a gente
faz aqui, ajuda a todos”, explica a

professora de artes, Hercília Reis.
O Centro Cultural Celina
de Oliveira Barbosa ﬁca na Rua
Capitão José Leal, S/N, e funciona
de segunda a sexta-feira, de 9h às
17h . Para informações ou dúvidas
sobre as atividades oferecidas e
os cursos e oficinas disponíveis
interessados podem ligar para o
telefone: (24) 22469302. Além dos
cursos, o local também conta com
reuniões do Grupo A.A, além de
realizar festas em datas comemorativas, apresentações culturais,
palestras, entre diversas outras
atividades.
petropolis.rj.gov.br

Nova Friburgo é contemplada em programa de incentivo
ao turismo do Governo Federal
O Prefeito Renato Bravo
acompanhou, em Brasília, o anúncio de que Nova Friburgo foi selecionada para receber investimentos
do programa Investe Turismo, uma
parceria do Governo Federal com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae). A
novidade foi divulgada pelo ministro
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
e estabelece 30 rotas turísticas em
todo o Brasil.
O objetivo da iniciativa é
estimular o movimento do turismo
no país. Os roteiros selecionados
vão receber investimentos, ações
de marketing e melhoria de serviços

para ampliar o número de turistas.
De acordo com o Ministério
do Turismo, o programa será uma
parceria entre setor público e iniciativa privada, com um investimento
inicial de R$ 200 milhões, oriundos
do Sebrae. Ao todo, 158 municípios
de todos os 26 estados e mais o
Distrito Federal serão beneﬁciados
com ações para incentivar a atividade turística.
Segundo o Governo Federal, esses destinos responderam,
em 2018, por 50,1% do ﬂuxo de
turistas nacionais e por 79,1% do
ﬂuxo de turistas estrangeiros que
visitam o Brasil.

A inclusão de Nova Friburgo neste programa é fruto de um
importante trabalho, desenvolvido
pela Prefeitura de Nova Friburgo,
por meio da Secretaria Municipal de
Turismo. Foram realizadas diversas
ações de promoção do município
junto aos órgãos e instituições de
fomento ao turismo, tanto no âmbito
estadual como na esfera federal.
“Estamos trabalhando muito para colocar Nova Friburgo no
mapa dos principais destinos do
Brasil. Mostramos o que nossa
cidade tem de melhor e conquistamos mais esse espaço”, disse
o Secretário de Turismo de Nova

Friburgo, Pablo Sprei.
Assim como as demais cidades, Nova Friburgo vai receber
técnicos do Ministério do Turismo
e do Sebrae que, com apoio da
Secretaria Municipal de Turismo,
vão apontar necessidades de
investimentos como construção e
modernização de hotéis, restaurantes, melhorias da infraestrutura e no
atendimento receptivo.
O Prefeito Renato Bravo,
que esteve em Brasília em busca de
investimentos para Nova Friburgo,
destaca mais essa conquista.
“Tenho muito orgulho de
ver o turismo de nossa cidade

prosperando. Todo mundo ganha:
os hotéis, os restaurantes, o comércio, os postos de combustíveis, as
farmácias. Turismo é um setor que
movimenta a economia dos municípios e estamos empenhados nisso.
O programa do Governo Federal
em parceria com o Sebrae, certamente, vai ajudar Nova Friburgo a
conquistar cada vez mais visitantes
e apaixonados por nossa cidade”,
ressaltou o Prefeito.
No programa, Nova Friburgo
compõe o roteiro intitulado “Rio de
Janeiro Imperial”, ao lado de Petrópolis, Teresópolis e da capital.
novafriburgo.rj.gov.br

